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> • Formáli.

H-in fyrstu tildrög til þess a& bdk þessi birtist á prenti, vorti

þau, ab jeg varí) þess áskynja, ab allir þeir almugamenn á Is-

landi, er kunnu danska tungu og höfðu lesib »P. Hjorts Danske

Ðörneven* höfbu miklar mætur á þeirri bdk; fdru nokkrir þess

á leit vib mig, ab jeg sneri henni á íslenzku. En þó bók þessi

sje ab mínu áliti ein af hinum beztu alþýbubókum í öbrum löndum

og hafi um langan tíma verií) í afhaldi hjá Dönum, gat jeg ekki

álitiö a& þab ætti vib, ab snua henni á íslenzka tungu, me& því

margt f henni er einkennilegt fyrir Dani og getur ekki átt vib

hjá oss. Ab liinu leytinu varb jeg ab álíta þab mjög æskilegt, aft

almugamenn á Isíandi hefbu líka bók, þar sem ágrip væri af

almennum fræbum, og þab því fremur sem hjer er skortur á

slíkum bókum, og engir alþýbuskólar, en Islendingar ab hinu

leytinu flestum þjóbum leiknari í því ab kenna sjer sjálfir.

þ>ab er tilgangur slíkra bóka, ab þar sje safnab á einn stab

hinu helzta er þykir hæfa ab vita. f>ab er eblilegt, ab þar sem

svo mörgu er safnab í eina bók, sem ekki má vera mjög stór,

þá verbi allt ab vera meb færri orbum en frá því verbur skýrt

í fleiri bókum; en kosturinn er sá, ab þab er þar á einurn stab.

þeir sem meira vilja vita, verba ab leita þess annarstabar, en

slíkar bækur eiga einnig ab vera þeim til gagns í því, ab vekja

löngunina og koma þeim til ab leita.

Efninu í bók þessari er skipab Iíkast því sem er í Hjorts

BÖrneven og þó nokkru aukib í. Sumir kaflar eru og líkir, en

fátt orbrjett eins, og má fyrir þá sök vera, ab sumum þyki bókin

oflík Hjort, en öbrum þyki hun of ólík. f>ab getur sýnst sitt

hverjum um þab, hvab eigi ab standa í slíkri bók og hve ítar-

lega skuli skýrt frá hverju einu. Jeg vil um þab segja þab eitt,

ab jeg vona, ab hver sá sem veit allt sem er í bók þessari, verbi

eigi talinn alls ófróbur. Jeg hefi viljab láta allt miba til þess
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ab efla þab sem er lífsins aí)all, sanna menntun: þekkingu og

aibgæbi* í fyrsta kaflanum er ab vísu stráb innanum nokkru

gamni, cn abeins í þeim tilgangi ab leiba ungmenni til ab lesa

þab sem aivarlegra er, svo sem sogur þær, sem eiga ab vekja

fagrar og gdbar tiltinningar
,
orbskvibina og spakmælin, sem eru

heimsspeki þjóbarinnar og geyma margar góbar lífsreglur, og hinar

þörfu kenningar sem eru þar um krapt sjálfra vor. Ab öbru

Jeyti vil jeg ekki gjöra grein fyrir efni bókarinnar, því þab yrbi

oflangt mál.

Til þess ab spara kostnabinn heíi jeg reynt ab vera hver-

vetna sem fáorbastur og fyrir þá sök er stíllinn víba þurrari.

Jeg vona samt ab menn láti þab ekki fæla sig frá ab lesa bdkina.

Vegna kostnabarins eru og uppdrættirnir sem einfaldastir, en

allt um þab vona jeg ab þeir þyki betri en engir.

þab sem afgangs kann ab verba prentunar og útsölukost-

nabi á bók þessari ánafna jeg menntunarstofnun fyrir alþýbu á

íslandi, sem jeg ábur hefi ánafnab ab minnsta kosti 1000 rdl. í

minningu þess sonar, sem mundi hafa eflt menntun og sibgæbi hjá

þjdb 8iuni ef honum hefbi enzt aldur. Verbi og bdk þessi

prentub optar gengur arburinn til hins sama. Vegna þessa og

meb því skilvrbi ab verb bdkarinnar verbi eigi sett hærra en 9

hvert expl. hefir landshöfbinginn yfir Islandi gdbfúslega veitt 500

rdli. til prentunarinnar. þeir sem þvf kaupa bdk þessa, stybja

þetta fyrirtæki; þess ber og ab minnast meb þakklæti ab herra

Kansellíráb^Hegel hefir fyrir gdbfúsa milligöngu herra Kammer-

assessors Karls Anderseus ljeb allar náttiirusögumyndirnar

dkeypis.

Hvernig sem verk þetta heíir tekizt, vona jeg ab góbir menn

viburkenni, ab tilgangurinn sje góbur. Jeg legg bdk þessa jafn-

framt eins og minn skerf til hinnar f hönd farandi þjdbhátíbar meb

þeirri dsk ab hiin verbi mjdr vísir mikillar menntunar og almennra

sibgæba, og þeirrar blessunar~sem þarai' leibir, á ættjörb minni á

hinni næstu 1000 ára öld.

Görðurn, 6. desember 1873.

þórarinn Böbvarsson.
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Fyrsti kafli-

I. Sög'ur alvarlegs cfnis.

Er ekkerfc auga til. sem sjer þig?

J6n og Guörún voru einhverju sinni ein heima. þau voru þá
börn aö aldri. J(5n mælti þá vib GuÖriínu : »Komdu, vib skulum
leita afe einhverjum sætindum og jeta þau okkur til gamans«.

Gubrún mælti : »jeg skal koma, ef þá vísar mjer á einhvern staö,

þar sem enginn sjer okkur«. »Komdu þá ofaní hústö undir lopt-

inu«, mælti Jón, »þar er sykur og braub í skápnum«. »Hann
Gísli er fyrir utan gluggann«, mælti Guí)rún, »og getur sjeb okkur«

.

»Komdu þá fram í bur«, mælti Jðn, »jeg veit þar af mörgu
góbu í kistu«. »Htin Kristín getur sjeb okkur«

,
mælti Gubrún,

»hún þarf opt afe koma þangab « . »Vib skulura þá koma út í

skemmu«, mælti Jón, »þar sjer enginn okkur, og þangab kemur
enginn«. Gubrún mælti: »elsku Jón minn, heldur þú þá, ab

enginn sjái okkur þar? Veiztu ekki af neinu auga uppi yfir

okkur, sem sjer okkur, livar sem vib erum og hvab sem vib

gjörum? Jón varb hræddur og mælti: »þú segir satt, systir mín,

Gub sjer okkur einnig þar sem ekkert mannlegt auga getur sjeb

okkur. Vib skulum |)essvegna ætíb varast ab gjöra þab, sem
illt er«.

Ungu þjófarnir.

Börn Eiríks Jijarnarsonar vissu, ab sambýlismabur fóbur

þeirra, er Steindór hjet, hafbi sáb rófum í garb sinn. Fóru þau
því inn í garbinn og hnuplubu nokkrum rófum. Gjörbu þau
þetta nokkrum sinnum. J>ar kom ab, ab Steindór tók eptir því,

ab stolib var úr garbinum og fól hann sig eitt kveld þar í grennd.

Börnin komu nú sem optar; Iitubust þau um og voru lafhrædd,

1



2 Sögui alvaríegs efnis.

en er þau sáu engan, fdru þau ab taka rofurnar. En er þau

höf?)u tekih eins mikiö og þau þorbu, ætlubu þau aí) læ&ast burt,

en þá gekk eigandinn í veg fyrir þau. þjofamir urbu smeikir

og skömmuímsfc sín. Bábu þau Steinddr ab fyrirgefa sjer og

klaga sig ekki. Steinddr var valmenni og lofabi því, er þau

höfðu meö dýrum eií)i lofab, ab gjöra þetta aldrei optar. En þau
efndu ekki þetta heit sitt. Fám dögum síbar sá Steindor ab

þau höfbu stolib ur garbi hans snemma morguns; fdr hann þá
til sambýlismanns síns og sagbi honum athæfi barnanna. En
hörnin þrættu og fabir þeirra var svo heimskur, ab hann trubi

þeim, og varb Steinddri reibur. Steinddr gekk þá burt, stundi

vib og mælti : »börn. hugsib til oröa minna, þab mun einhvern

tíma fara illa fyrir ykkur«. Orb þessi rættust; börnin vöndust

smámsaman á orábvendni og líf þeirra leib illa fram og endabi

sorglega.

þab kemur þegar minnst varír.

nþab kemur þegar minnst varir«
,

sagbi vesalings mdbir

opt vib son sinn, sem hafbi vanib sig á ab bnupla ýmsu, sem
hann fann og sá. Hún neyddi hann ab vísu opt til, ab skila

aptur því, sem hann hafbi gripib. er hún komst ab því, en

stundum var þab ýmislegt af matartagi, svo hann var búinn ab

jeta þab, ábur en hún komst ab því. Lestirnir vaxa otrúlega,

og loksins komst bann svo langt, ab hann greip opt þab, sem
hann hafbi ekkeTt gagn af. En þab kom líka þegar minnst varbi.

Einhverju sinni kom hann til manns, sem var ab eiga vib kalk;

greip hann þá mola af kalki og stakk í barm sinn. Á leibinni

heim sá hann hest, tók hann og reib honum, en hesturinn var

fjörugur og hljdp meb hann út í vatn, og kastabi honum þar af

sjer. £egar kalkib vöknabi, fdr þab ab brenna og brendi á

honum brjdstib. Og svo kom þab, þegar minnst varbi: hann

dd af hræbslu og sársauka. Kalk brennir ekki mörg börn, sem

stela, en ef þú stelur, þá brennur samvizka þín, og sá logi er

sárari og skablegri, en nokkurr annar.
»

Ráb vendni.

Piltur nokkurr hjet Páll; þegar bann var á 12 árinu, misti

hann föbur sinn. Mdbir hans var Jieilsutæp og gat ekki stabib

straum af honum. Hann ásetti sjer því, ab reyna ab hafa

sjálfur ofan af fyrir sjer. Hann hafbi verib nárafús, og lært

sjálfur ab skrifa og reikna. Og nú lnigsabi hann meb sjálfum

sjer: »jeg kann ab skrifa og reikna, og jeg get kannske unnib

fyrir mjer, ef jeg er starfsamur, rábvandur og sparsamur«.

Fdr hann þá í næsta kaupstab, þar var aubiigur kaupmabur, sem
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hafíii verií) kunnugur íöbur hans, og bab hann kaupmanninn, aí)

taka sig. Kaupma&urinn Ijet tilleibast ah taka hann mef) því

indti, ab hann hjeti því ab vera trúr. Páll hjet því mef> hrein-

skilni bernskunnar. Kaupmabur tok smámsaman ab fela honum
skrifstörf og ýmsar erinda gjörbir, og sannfærhist um trúmenn-
sku hans og kostgæfni. Einkum íjell honum vel í geb su hrein-

skini Páls, ah hann ásakafíi sig jafnan, ef honum varft eitthvab

ú, eha ef hann hafbi gleymt einhverju, og svo námfýsi sú, er

hann Ijet í Ijúsi vi& hvert tækifæri. Páll varö þannig svo hand-

genginn kaupmanni, ab hann f<51 honum, ab geyma lyklana ab

herbergjum sínum, þegar bann fór ab heiman.

Kaupmabur hafbi rábskonu, er hjet María
;
hún var úvinveitt

Páii, af því hún þóttíst hans vegna síhur geta veitt. málvinum
sínum af fje húsbúndans; reyndi hún því á allar lundir ab rægja

Pál. Kaupmabur gaf því ab vísu lítinn gaum, en áleit þó skyldu

sína, ab reyna trúmennsku hans. Opt sendi hann Pál til ab kaupa
ýmislegt, og fjekk horium einatt meira skotsilfur, en hann þurfti,

en Páll skilabi ætíb afganginum, og komst stuiidum ab betri

kaupum, en búsbúndi hans hafbi búist vib. Einhverju sinni

skildi kaupmabur eptir peníugapoka meb einum gullpeningi í á

búbargólfinu; gjörbi hann þetta til ab freista Páls. Páll fann

peninginn og var þá búbarpiltur vib staddur; »hjer ber vel í

veibi«, mælti pilturinn, »nú getum vib glatt okkur á sunnudags-

kveldib, sem kemur, því ekki ert þú svo vitlaus, ab þú farir ab

skila þessum skildingi«. »þab gjöri jeg víst«, mælti Páll, »hús-

búndi minn á hann
,
en ekki jeg, jeg get ekki átt hann meb gobri

samvizku, en gúba eamvizku vil jeg ekki missa«.

þegar kaupmaburinn kom heim aflienti Páll honum pening-

inn, en hann varb glabur mjög af því ab hafa reynt rábvendni

Páls, og gaf bonum peninginn. Frá þeim tíma misti Páll aldrei

traust húsbúnda síns og velgjörbamanns; drú hann meb ráb-

vendni sarnan mikib fje og styrkti múbur sína. María hætti ab

rægja hann og lifbi liann ánægbur og farsæll. Abur en kaup-

mabur dú, gaf hann Páli .mikib fje, og varb hann aubmabur
og vel metinu.

f

Osannsogli.

Jakob litli var einatt sendur af föbur sínum meb brjef ti!

næsta bæjar. Einhverju sinni var hann sendur meb áríbandi

brjef, sem átti ab komast á pústinn. A leibinni hitti hann Haldór

og fleiri pilta. Haldúr var úeirbagjarn, og einkum var honum
uppsigab vib Jakob, af því Jakob túk ætíb á múti honum. þeir

fúru því brátt ab fljúgast á. Meban þeir voru ab fljúgast á,

urbu þeir reibir, datt þá brjefib úr vasa Jakobs, og túk hann
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ekki eptir því, fyr enn þeir voru bættir ab íijúgast á, fann hann
þá brjefib í bleytunni, og var þab riíib sundur og svo óhreint,

ab þab varb ekki lesib.

Hvab átti Jakob nú ab gjöra ? Fabir bans bafbi sagt honuni,

ab mikib ribi á brjefínu, og lagt ríkt á vib banrt, ab gæta þess

vandlega og koma því ab næstu poststöb. Hann mátti því búast

vib, ab bann fengi harbar ávítur. ef bann segbi, hvcrnig farib

hafbi. Tok hann þá þab oheillaráb, ab koina sjer ur klípu

þessari meb úsannindum. En þegar bann kom heim . og fabir

bans spurbi bann um brjefib, sagbi hann blygbunariaust, ab banu
befbi fengib pústafgreibslumanninum þab. En hjarta bans barbist,

af því ab hann sagbi úsatt.

En er mánubur var libinn, og ekkert svar kom upp á brjefib,

lor fabir Jakobs meb áhyggju mikilli á púststöbina til ab grenn-

slast eptir, hvernig á þessu stæbi. En heldur en ekki brá houum
í brún, er afgreibslumaburinn sagbi bonum, ab brjeíib hefbi

aldrei þangab komib. Jakob varb nú ab gjöra grein fyrir, livab

hann befbi gjört af brjefinu; hann var lengi stífur og fullyrti,

ab hann hefbi afhent afgreibslumanninum þab. Loksins játabi

hann alla yfirsjún sína, þegar fabir hans hafbi lofab honum
fyrirgofningu.

En, hversu þungt var honuni ekki innanbrjústs meban hann

þrætti og hjelt áfram ab segja úsatt! Og hve mikib úhapp
hefbi liann komib í veg fyrir, ef bann befbi strax sagt bib sanna

og játab yfirsjún sína; fabir bans hefbí þá getab skrilab annab

og þab hefbi komib í tækan tíma. Brúbur Jakobs, sem var eldri

en hann, bafbi nefnilega bobizt álitlegasta stafea, en svarib átti

afe koma þegar í stafe, og svarife frá föfeur Jakobs var í brjefinu,

sem týndist. En af því ekkert svar kom, var annar tekinn í stab

brúbur Jakobs. Jakob sárnabi þetta mjög og hann ásetti sjer, ab

segja aldrei optar úsatt, og ekki, þú bonum yrbi á, og bann
mætti búast vib hegningu. Lengi eptir þetta gat fabir Jakobs

ekki treyst honum, og var þab sárt fyrir hann.

Sögvísi.

Stúlka nokkur, er hjet Softía, befbi verib vænsta stúlka,

hefbi hún ekki haft í fari sínu slæman Iöst, er ab lyktum bakafei

henni mikib úlán. þab var löstur bennar ab bun var málug.

þegar hún heyrbi eitthvafe, hafbi bún engan frib, fyr en bún
var búin ab segja frá því hverjum, sem hún nábi í. Hún stúb

opt tímum saman á Iileri og gægjum til ab komast eptir ein-

hverju til ab segja frá aptur. Opt fjekk hún ávftur fyrir þab,

ab húii vanrækti störf sín fyrir athæíi þetta, en þab kom íyrir

ekki. Hun sagbi Irá öllu, sem vib bar í grennd vib hana, og
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þab versta var þab, ab hún jok opt miklu vib, og þegar hún
haffei ekki heyrt neitt, sem henni þútti sögulegt, skrökvafci hún
einhverju upp, og var þaí> optast eitthvab misjafnt.

Af því hún var fátæk
,

varb hún ab fara í vist; en þá for

fyrst illa fyrir heuni. Fyrstu dagana skemmti lnin vinnufúlkinu

meb sögum sínum . en brábum varb þab leitt á henni. Hús-
múÖur Iiennar líkabi í fyrstu vel viö hana, því hún var ötul og

þrifin, og sagbi henni margt um vinnufúlkib. En er fram leií)

komst húsmúbirin afe |)ví ab Soffia sagbi margar sögur um hana

sjálfa og sumar úsannar, en vanrækti verk sín
;

var hún þá

rekin úr vistinni. Líkt fúr fyrir henni víöar. Loksins fúr hún

flakkandi sveit úr sveit Einhverju sinni kom hún á prestsefur

og leizt konu prestsins mannvænlega á hana. En er presturinn

heyrbi orbrúm þann, sem af benni l'úr, mælti hann vib konu

sína: »>gábu ab spakmæli Salúmons konungs: „„munnur útlendra

kvenna er djúp gröf; sá sem Drottinri er reiÖur vib, dettur í

hanau“! Láttu hana fara eins og hún kom«. Soffia fjekk síÖan

hvergi inni, og lifbi á vergangi þab sem eptir var æfinnar.

Reiöi girni.

Piltur nokkurr, er hjet Fri&rik, var aÖ leika sjer í kálgarbi

fööur síns. En er hann fúr út úr garbinum
,

gleymdi liann aÖ

láta aptur huröina sem var á dvruniim. Kind var þar nálæg,

og neytti þess aÖ dyrnar voru opnar, og ior inn í garöinn, og

gekk um beb, sem Friörik hafbi veriÖ lofab ab sá í. Hann varb

úbur af reibi, er hann sá kindina, og mælti: »>þú skalt komast

ab keyptu fyrir osvífni þína«. Hljúp hann síban inní garbinn,

og lokabi dyrunum, svo kindin kæmist ekki út. Síbarí túk hann

torfusnepla, steina og allt, sem hann gat hönd á fest, og kastabi

í kindina. Hún hljúp um garbinn allan og trúb allt í sundur,

en mest beb Fribriks. Vib þab gjörbist hann enn æfari, og kastabi

nú sera aftúk, en einn steinninn kom í húsgluggann. Varb hann

nú hamslaus; »jeg skal drepa þig«
,
mælti hann, og greip garb-

hrífuna og ætlabi ab berja kindina, en missti hennar og braut

hrífuna. Túk hann þá skúflu, og hof ofsúknina enn á nýja leik,

en í því kom fabir hans ab.

þegar Fribrik sá föbur sinn, kallabi liann til hans ogmælti:
• Skobabu, hvernig kindin er búin ab fara meb garbinn, Ijúktu upp,

svo jeg geti komib henni út«. »því laukstu ekki sjálfur upp í

tíma«, mælti fabir hans, og rak hann út meb hægb, »þá væri

garburinn ekki eybilagbur og þú ekki athlægi allra.

Fribrik sá yfirsjon sína og kom ekki upp orbi sakir blygb-

unar; gekk hann burt og hugsabi meb sjálfum sjer: »>hjer eptir

skal jeg stilla betur reibi mína«.
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Otrúmennska.

A bæ nokkrum upp til fjalla voru hjdn; þau áttu 2 sonu,

er hjetu Magnús og Sveinn; Magnús var nú 12 vetra, en Sveinn

3 vetra.

Eitt suraar um engjaslattinn i'óru t'oreldrarnir meb piltana og

hjúin öll á engjarnar ; hundurinn Strdtur var ineb þeim. Nú var

farib ab slá og raka; Magnús átti ab gæta bróbur síns Sveins

undir kletti í skjúli; hann lofabi því.

Eptir litla stund kemur rjúpa þangab
,
sem sveinarnir voru.

Magnús sjer hana og segir: «jeg skal ná þjer«. Hann hleypur,

en rjúpan hleypur undan, lítinn kipp í senn, og nemur stabar;

en er Magnds kemur, fer hún aptur af stab, fer lengra og lengra.

Magnús eltir rjdpuna löbursveittur ; hún fer einlægt lengra burt;

fabir hans slær og móbirin rakar; þau færast líka lengra burtu.

Himininn var heibur; lítil ský libu bingab og þangab um
hinn fagurbláa himin. Sveinn skemtir sjer vib ab horfa á skýin,

en mest horfir hann á dökkan depil, sem hann sjer líba um
loptib. Depillinn stækkar; cinsog væri kólfi skotib kemur hann
þangab sem Sveinn liggur, og Strútur einn er hjá honum. Strútur

urrar og geltir, en — enginn heyrir, Magnus og fólkib er komib
langt burt. Strútur ræbst á hib vængjaba skrímsli; þab er stór-

efiis Örn; en hún bítur hann og rífur í framan. Örnin læsir

klónurn í föt og hold Sveins og svífur meb hann um loptib í

hreibur sitt. þar leggur hún Svein; hann er í öngviti af ferb-

inni um loptib og sársaukanum eptir arnarklærnar. Hann raknar

brátt vib og undrast, er hann sjer ekki Magnús og ekki Strút,

en 2 arnarunga sjer hann. Arnarungarnir eru líka hissa, þegar

Sveinn tekur ab hreifa sig; þeir teygja eptir honum nefin, en

hann kreppir knefana og ver sig.

Meban þessu fer fram, hleypur Strútur til husbónda síns;

hann grunar, ab hjer sje mikib illt í efni. Eins og elding hleypur

hinn óttaslegni fabir þangab, sem hann hafbi skilib vib Svein.

þar voru fjabrir; hann sá ab þab voru arnartjabrir ; Svein sjer

hann ekki og ekki Magnús. Hann grunar allt; hann bleypur

heim og sækir byssu og stefnir ab klettunum, þarsem hann vissi

ab örnin átti hreibur. Hann hleypur, hann stekkur klett af

kletti, eins og hanu hefbi vængi, því hann vildi frelsa son sinn.

Loksins kemst hann nálægt hreibrinu; hann heyrir rödd sonar

síns. »>Hann lifir enn«, segir hann, »Gubi sje lof«. Hann heyrir

ab barnib berst vib hina ungu fugla, en þab var abeins fáein

augnablik — hann hefir þab þegar í fabmi sjer. »Ræningi«,

segir hann, »nd gæti jeg hefnt mín og rænt þig börnum þínura

eba rotab þau á klettunum. En jeg get þab ekki, jeg vil þab
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ekki; fognuður minn er svo mikill, af því Gub gaf mjer barn

mitt lifandi. • Allir fögnufcu af hjarta. En Magniis — hann einn

var hryggur og faldi sig, af því hann hafbi verib dtriir.

Óhlýbni.

Kristín bab móbur sína ab gefa sjer kanarífugi; þab er lítill

gulur söngfugl, ættabur frá Kanaríeyjum. Móbir henöar sagbi:

»jeg skal gefa þjer hann, ef þu ert æfinlega þæg og ibin og

hlýbin — og Kristín lofabi því.

Einhverju sinni kom móbir Krístínar inn meb öskju, lagbi

hana á borbib og sagbi: »jeg verb ab fara ut aptur; þarna er

lítil askja á borbinu; fyrir hvern mun, ljúktu henni ekki upp,

snertu liana ekki. Ef þu hlýbir mjer, þá skal jeg gjöra þig glaba,

undir eins og jeg kem aptur.

Undir eins og móbir Kristínar var komin ut, tók hún
öskjuna. **Hún er svo ljett«, sagbi hún, »og þab eru smá göt á

lokinu; hvab skal vera í henni«? Hún hugsabi meb sjer: »hún

móbir mín sjer þab þó ekki; hún lauk upp öskjunni og — lítill,

gulur, fagur kanarífugl stökk á augabragbi upp úröskjunni, flaug

glabur um í stofunni og tísti.

Kristín ætlabi ab ná fuglinum og láta hann aptur í öskjuna,

svo móbir hennar vissi þetta ekki. Kafrjób í framan elti hún
fuglinn um alla stofuna, en hann flaug ávalt undan. pá kom
móbir hennar inn. »þú óhlýbna dóttir «, mælti hún, »jeg ætlabi

ab gefa þjer þennan fagra fugl, en vildi fyrst reyna, hvort þú
verbskuldabir þab. Nú sje jeg ab þú ert óhlýbin og jeg sel

lugiinn aptur. því foreldrarnir geta ekki verib góbir vib þau börn,

sem ern óhlýbin.

L e t i n.

Sigurbur var einberni, foreldrar hans voru ríkir; hann hafbi

því marga skemmtun og margt gott, sem börn verba opt ab vera

án. Foreldrar hans gjörbu honum allt til ynbis; þau vonubu ab

hann mundi launa ástfóstrib meb ástundun og framförum. En
Sigurbur hugsabi ekki um þab; hann varb sólginn í skemmtanir,

en nennti ekki ab læra og ekki ab vinna. Foreldrar hans

áminntu hann opt, en hann afsakabi sig meb ýmsu, og lofabi þó
stundum ab bæta ráb sitt. En — hann efndi þab ekki

,
hann

kunni aldrei þab, sem hann átti ab læra, og gjörbi aldrei neitt

til gagns; hann ljek sjer. Foreldrar hans urbu loksins gramir
vib hann. Hann varb fullorbinn og kunni ekkert og nennti ekki

ab gjöra neitt; honum leiddist allt. Hann ibrabist eptir, hvab
hann hafbi verib latur, en þab var of seint. Foreldrar hans dóu;

hann eyddi á stuttum tíma því sem hann erfbi eptir þá, því hann
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vann sjer ekkert inn. Ættingjar hans voru íátœkir og gátu ekki

styrkt hann; abrir vildu þab ekki. Hann liffei í eymd og dá í

eymd, af því hann nennti ekki ab læra neitt.

Sannleiksást.

Georg var ijörugur og Ötull piltur; haun vildi aldrei vera

abgjörbalaus. Hann varb því mjög glabur er íaÖir hans gaf

honum litla öxi. Ilann hljðp ut í garbinn meb þenna dýrgrip

sinn í hendinni og reyndi hina beittu egg á hverju sem hann
kom auga á. Loksins iör hann inn í aldingarbinn og sá þar stórt

perutrje. Hann var ákafur ab reyna öxi sína og hjó mi trjeb

þvert og endilangt, og er liann var þreyttur orbinn, fór hann

aptur til systkina sinna til aí> hvíla sig.

Nokkrum dögum síbar kom fabir Georgs í garfeinn og sá

hann þá, ab perutrjeb var eybilagt. Honum þotti fyrir og spurbi

hanu börn sín, hvert þeirra hefbi unnib óhæfu þessa, og var

mjög alvarlegur. Georg varb hræddur, og var fyrst í efa um,

hvort liann ætti ab segja hib sanna. Honum þotti líklegt, ab

hann fengi áminningu og hegningu ef hann segbi hib sanna, en

hann herti upp hugann, gekk fram fyrir föbur sinn og mælti:

»pápi minn, jeg get ekki skrökvab, jeg gjörbi þab meb öxinni

minni«. þá tdk fabirinn hann í fabm sjer og mælti: »kæri

sonur, jeg vil heldur missa þásund perutrje en eiga son, sem
segir ósatt«.

Piltur þessi varb síbar framúrskarandi mabur; hann gjörbist

foringi Vesturheims manna, er þeir brutust unban rábum Eng-
lendinga. Hann hjet Georg Washington og nafn hans er frægt

um allan heim.

0

Astundan og þolgæbi.

þab var skortur í hinu litla koti Bjarnartind hjá borginni

Skara. Eigurnar voru farnar og fátæktin komin í stabinn; en

kærleikurinn var ekki fliiinn; liann var innilegri en ábur. þab
var kvöld. Sveinn var einn heima hjá móbur sinni; liann var

þá barn ab aldri. Hann grjet, því hann var svangur og bab

móbur sína um mat; en hún var sjálf svöng og þab var enginn

matar-biti til í kotinu. Sveinninn hjelt áfram ab bibja og gráta.

Móbirín varb frá sjer af barmi; kom henni þá til hugár mjöl-

kvörnin, sem stób þar í horninu. Hún hafbi malab í lienni rúg;

þab gat verib, ab dálítib af mjoli væri milli steinanna. Hún greip

fuglsvæng, sópabi meb honum steinana, og bjó til dálitla köku
úr mjölinu, sem hún sópabi, og bakabi hana á Öskunni. Sveinn-

inn þagbi á meban; hann varb saddur á voninni; loksins var

kakan búin og hann át hana; honum þótti hún miklu betri, en
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ríka barninu bezti matur. Sveinn át upp, og liann \arfe stdr

og sterkur þó liann væri opt svangur, Presturinn átti heima
skammt frá kofanum; hann sá ab Sveinn var mjög námfus, og

hann tök liann aö sjer, til aí) frœba hann. Sveini fór svo fliótt

fram ab liann komst í Skara-skóla, er hann var 13 vetra.
/ 7

w

I skólanum var um sama leyti sonur auougs manns. Af
því fabir hans var aubugur, áleit hann sig meiri en hina svein-

ana og var drembinn vib þá. Föt Sveins voru bætt, en þrifaleg,

þab var aubsjeb á honum ab ytra áliti, ab hann var fátækur, en

sál hans var auðugri en allra hinna skólasveinanna ; hann var

gubrækinu, rábvandur og kappsamur — þessi aubæfi eru meiri

og tryggari en öll önnur. Sonur au&uga mannsins kom af yfir-

læti meö riisínur í skólann, og gaf skólabræbrum sínum. Pokinn,

sem rúsínurnar voru í, var því nær tænulur; en Sveinn stób út í

horni í bættu fötunum sínum. Au&ugi pilturinn kastabi loksins

nokkrum rúsínum á gólíib og mælti: '>þarna, kotungssonur«.

Enginn veit nú hvab þessi auöugi piltur hjet; nafn hans er

gleymt. Hann hefir líklega látib líf sitt í fátækt og fyrirlitningu

;

því svo fer um sveina þá, sem drambsamir eru. En nafn

kotungssonarins varir í blessun.

þab voru harbir tímar fyrir Svein, honum veitti erfitt ab

geta lifab í Skaraskóla. Hann fór snemma á fætur til ab vinna

sjer til viburværis; síban gekk hann langa leib í skólann; opt fór

hann í sendiferbir fyrir skólabræbur sína, til ab fá Ieyfar þeirra,

og útslitnar bækur. En hann lifbi af þessum leyfum, og aflabi sjer

þekkingar af þessum skræbum. Meb óumræbilegri ástundan og

ótrúlegri sjálfsafneitun hafbi hann dregib saman nokkra peninga,

og keypti fyrir þá kofa handa foreldrum sínum, og fór aptur

ab draga saman. En þrautir hans voru ekki enn á enda; fabir

hans meiddi sig, og gat ekki unnib framar. Sveinn varb nú ab

láta hann fá þab, sem hann dró saman. Allir vegir virtust nú

ófærir fyrir Svein. En þab birti aptur. Hann eignabist svo

inikib, ab hann gat farib á háskólann; þar aflabi hann sjer mikillar

þekkingar og komst í mesta álit fyrir mannkosti sína og lærdóm.

Mörg ár libu. Loksins varb hinn almennt virti mabur biskup,

og kotib, sem hann át í litlu kökuna, var í biskupsdæmi hans;

hann var virtur og elskabur af öllum.

Hreinskilni.

Hóndi nokkurr haíbi gróbursett cplatrje í garbi sínum; þab var

í fyrsta sinn, og hann hlakkabi mjög til ab smakka eplin, þegar þau
yrbu fullþroska. En ábur en eplin voru fullvaxin, kom sonur

nágrannans og tældi son bóndans, er hjet Arni, til ab stela meb
sjer af eplunum. En er fabir Árna varb þess var, ab tekib
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hafbi verib af eplunum, varb hann gramur og raælti: »þetta er

illa gjört; öhlutvandir drengir hafa skert glebi mína«. Orb þessi

gengu Arna til hjarta, hann fór til sonar nágrannans og sagbi:

»æ, þab liggur illa á föbur mínum, og þab er okkur ab kenna«.

Pilturinn svarabi: »þu ert heimskingi; ef þu getur þagab, þá
veit fabir þinn aldrei, hverr eplin hefir tekib«. En er Arni kom
heim og sá, ab fabir hans var glabur í bragbi, gat hann ekki

verib glabur, því hann hugsabi um þab, ab hann hefbi móbgab
hann. þegar ávextirnir voru þroskabir, gaf fabirinn öllum börn-

unum nokkra ávexti. 011 börnin urbu mjög glob, nema Arni;

hann byrgbi andlit sitt og grjet sáran. »því grætur þú, Árni

minn« ? spurbi fabirinn. Arni svarabi: »jeg get ekki lengur þolab

þab, ab þíi haldir mig öbruvísi en jeg er. Jeg er ekki þess

verbur, ab þú sjert svo góbur vib mig; nei, refsabu mjer, því

þab var jeg, sem tók eplin.« Fabirinn tók hann í fabm sjer og

mælti: »jeg fyrirgef þjer, sonur minn, gub gefi ab þetta verbi í

fyrsta og síbasta sinn, sem þu þarft ab leyna nokkru, þá sakna

jeg ekki eplanna«.

II. Gátnr.

A.

1. Konungar og prestar, herramenn og bændur, neyta af þvf,

og þó kemur þab eigi á nokkurs manns borb.

2. þau hlaupa vfir láb og lög, og hafa þó enga fætur.

3. Fabirinn er ekki fæddur; allt um þab leikur sonurinn sjer

á husþakinu.

4. Hvert er ílát þab, sem hefir ekki nema eitt hvolf, og hefir

þó í sjer tvennskonar drykk?

5. Hvert, er hol þab, er hefir hvíta gadda bæbi ur lopti og

gólfiV

6. Hverr er sá granni járnhestur, er hetir langt tagl úr hörV
7. Hvab er þab þib rauba, sem er innan girbinga og vinnur

mest gagn og ógagn, en gerir hvorugt, nema girbingarnar

falli sundurV
8. Hver plægir hinn stærsta akur og skilur þó ekki eptir neitt

plógfar V

9. Tunnan æpir, en þeir sem drekka af henni, þegja.

10.

þar er bót ofaná bót og þó sjest ekkert nálsporib.
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11. Hversvegna jeta hvftar kindur meira en svartar kindur?

12. Hverr fugl er líkastur hrafninum?

13. Hver spýta er þyngst?

14. Hvar bjóba hrafnarnir hverr öbrum góbar nætur?
15. Hvab marga nagla þarf í hest þann, er vel er járnabur?
16. Hvernig getur önnur systirin verib móbursystir mín, en

hin ekki?
17. Tvö höfub og tveir handleggir, 6 fætur og 10 tær, ekki

nema 4 fætur á gangi; hvernig á jeg ab skilja þab?
18. Hvorki ljós nje vindur er fljótara en jeg; jeg fer íþáheima,

sem ekkert daublegt auga hefir sjeb, og get verib á sínu

augnablikinu á hverjum stabnum.

19. Viljir þu forbast háska í stormi og myrkri, þá annastu

huskornib mitt, þab skal vera þjer til abstobar og fara meb
þjer, ef þu vilt.

20. Jeg er móburlaus, en hann fabir minn er maburinn minn.

21. Vatnib slökkvir eldinn, en þab kveykir í mjer?

22. Hvab er þab, sem ekki verbur þab sama á morgun og þab
var í dag; missir borb, rura, hus, og nafnib meb, en grætur

þó ekki missirinn?

23. Hvab gjörir hverr aá hlutur, sem liíir á jörbunni, syndir

í vatninu, eba sveimar í loptinu allt af þangab til hann

deyr?

24. Hvab er þab, sem ekki er sobib, ekki tuggib, ekki rennt

nibur, og smakkast þó mörgum vel?

25. Sólin sýbur þab, höndin brýtur þab, fóturinn trebur þab, en

raunnurinn nýtur þess.

26. Sumt gjöri jeg hart, en sumt rajiikt; marga gjöri jeg fátæka

;

en fleiri ríka; ef jeg er of nærri, þá eybi jeg öllu, en allt

deyr, ef þab missir míp.

27. Bóndinn sáir því, jörbin ber þab, því er drekkt, þab er steikt,

þab er brotib, allir bruka þab, mylnumaburinn tekur þab,

allir fá þab aptur; þab er þó vib lýbi eba eybist. enginn

veit hvar eba hvernig?

28. ÍHvab er þab sem ber hold og bein, pressar hold og bein,

en hefir hvorki hold nje bein ?

29. þu hefir aldrei heyrt þab nje sjeb, þó varb og er ur því

heimurinn og allt sem þu í lionum sjer.

30. Ábur var þab gras, nu er þab dupt; þab er geymt í gulli,

silfri, horni, trje, eptir vild hvers og efnum; sumir mega
ekki sjá þab, en surair mega ekki vera án þess.
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B.
/

1. Smalar tveir hittust ineb nokkrar kindur. Olafur mælti vib

J<5n : »>láttu mig fá eina kind, |)á á jeg helmingi fleiri en

þú; þab er hæfilegt, fyrst jeg er helmingi eldri«. »Nei«,

mælti Jón, láttu mig fá eina, þá eigum vib jafn margar;

þab ev hæfilegt, því fyrst. vib erum smalar, þá erum vib

jafningjar*. Hve rnargar átti hverr þeirra?

2. Kona nokkur sekli grannkonu sinni helraing eggja þeirra, er

hun átti, og hálft egg betur. Síban seldi hun annari lielminginn

af því, sem hun átti
,
og hálft egg betur; í þribja sinn hafbi

hun enn hina sömu verzlau, og átli þá abeins 3 egg. Ekkert

egg skar húu sundur. IIve mörg egg átti hún upphaflega.

3. Ferbamenn 2 voru seztir nibui* til ab matast; bar þá ab

liinn þribja,
x
er bab þá ab selja sjer mat. Sigurbur átti 5

kökur. en Ásgeir 3, og átu þeir 3 jafn ínikib af þessum 8
kökum. Ab skilnabi lagbi hinn abkomandi 8 skildinga á

stein og bab þá ab skipta þeim rjett milli sín. Sigurbur

vildi þá taka o skildinga, en láta^ Asgoir hafa 3, eptir því

hve margar kökur hvor átti, en Ásgeir áleit ab peningarnir

yrbu ab skiptast jafnt, af því allir hefbu etib jafn mikib.

Hinn abkomandi inælti: »Sigurbur á ab hafa 7 skildinga, en

Ásgeir 1 skilding. Var þab rjett?

4. Orbhvatur mabur spurbi einhverju sinni í veizlu þann er

næstur honum sat: »IIve gamall ert þú, fabir þinn, og afi

þinn«. J>eiin er spurbur var þótti spurningin óþörf og

mælti: »þab er hægt ab vita: vib febgarnír erum til samans

54 ára; fabir minn og afi eru 109 ára og vib, aíi minn

og jeg erum 85 ára samtals«. Hve gamall var hverrþeirra?

1. llvab er þab, sem jeg sje og þú sjerb, konungurinn sjaldan,

en Gub aldrei?

2. Hvaba dýr gengur á fjórum fótum um morguninn, tveimur

um daginn, en þreinur ab kveldi ?

3. Gekk jeg og granni minn, kona hans og kona mín, dóttir

hans og dóttir mín, fundum fimm egg í hreibri, tókum sitt

hverr og þá var eptir eitt.

4. Fuglinn flaug fjabralaus, settist á vegginn beinlaus. þá kom
ab einn handlaus, og skaut fuglinn bogalaus.

5. Hverr er sá veggur víbur og hár,

vænum skreyttur rönduin,

grænn og raubur, gulur, blár,

gjörbur af meistara höndum?
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6. Fullt hus matar og finnast hvergi dyrnar á.

7. Hvab er þab í veggnum, sem til alls þarf ab hafa?

8. Sá jeg standa segg, sunnan undir vegg,

heíir augu og nef, aldrei fær hann kvef,

hann hefir bygginn boi, býsna mikib þol;

syngur í málmaþór, aldrei kemur í kór.

9. Hverr er sá klaufnefur, kominn af fiugi,

segir margt en talar ekkert?

10. Tvær ær Svartar fóru í garb og Hvítar; þó var önnur ærin

grá, önnur mórauö til ab sjá.

11. Hvaö er þab sem fer fyrir bjorg og brotnar ekki, ler í sjó

og sekkur ekki, fer í eld og brennur ekki?

12. Ilver er sii hin vambargylta,

hun hirÖir ekki um pilta, *

eina hefir hun tönn í haus,

og þó er hiin líflaus?

13. Fjórir ganga, fimm hanga, tveir vcg vísa, tveir hundum
varba, einn eptir drattar, æfidaga alla; sá er opt saurugur.

14. Af perlum reisist breibfeld bruin

og blasir gráa hafs viÖ brón,

Á svipstund lögb og ljóma buin

í loptib svimhátt teygist hán.

Og hæstu möstur mararhreina

und meginhvelfdri ganga bru,

en aldrei bar hun byrfei neina,

og burt hun fiýr, sem nálgast þu.

I

Af straumi íædd — en ílób ef Iinna,

þu fljótast hana dvína sjerÖ;~

hvar er þá bru í heim aí) finna?

Af hverjum völund er hdn gerb ?

(Eptir Schiller.)

Á
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III. Orðskvlðir og spakmæli.

Spekigreinir nefnum vjer síutt og efnismikil orötök, sem kafa

í sjer fölgin eiuhver hnittiieg sannindi, lærdömsríkar varúÖarreglur,

hjálpsamleg heilræbi, nytsamlegar bendingar o. þvíuml. þegar

slíkar greinir eiga aí) takast blátt áfram eptir orfcunum
og þeirra eiginlegu merkingu, þá nefnast þær spakmæli; þar á

möt kallast þær oröskvibir þegar þær eiga ekki at> takast beint

eptir oröunum af því þau tákna eitthvab annab ogdýpra
en þau beinlínis framsegja.

Atbgr. Frá þessu ber ab greina orbatiltæki einber eba tals-

bætti t. d. syndur sem selur. eiga í vök ab verjast, röa aö ein-

hverju öllum árum o. þvíuml.

Spakmælib hefir því afeeins eína meiningu, þá uefnilega sem
beinlínis liggur í orbunum , en orbskviburinn tvær, eina beint

framsetta eba sem íýrst gengur í augu, og svo abra, sem er hans

eiginlegi mergur og kjarni, en dulin undir orbnnum og| dýpra

fólgin.

þaí) er t. a. m. spakmæli þegar sagt er: »HáIfnab er verk

þá hafií) er«, því þar í liggur ekki Önnur þýbing en sú sem
aubsjen er í fyrsta áliti; þar meÖ er afeeins tekib frani, hversu

þab sje mikilsvarbandi í Öllum fyrirtækjum aí) hika sjer ekki vib

framkvæmdina þegar verkib er áformab, því fyrir frestun fram-

kvæmdarinnar verba áform manna opt aö útideyfu, eins og líka

hitt er reyndur hlutur aÖ flestar athafnir falla Ijettara þegar út í

þær er koraiö og fyrsta sporiÖ er stigiÖ.

Aptur er þaö orÖskviöur þegar sagt er: »Opt veltir lítii

þúfa þungu hlassi«
,
því þar er einmitt huguiinn haflbur ánokkru

ö&ru en því sem beinast liggur viÖ eptir hljööan orÖanna. OrÖs-

kviöurinn bendir því er þaö til þess sem vjer í lífrau svo opt-

sinnis sjáum og reynum, aö Iítil og Ijettvæg hindrun getur koll—
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varpab stórkostlegri fyrirætlan, eba ab lítilmagni steypir voldugum
stdrbokka, eba ab lítilfjörleg yíirsjón getur einatt haft hinar

skæbustu og þungbærustu afleibingar.

Orbskviburinn er þess vegna saman settur eins og at' tvennu,

ytra og innra, yfirborbi og djupi
?

líkama og sál. Líkami hans
er meining su er orftin segja beinlínis, en sálin er sá hin marg-
falt atri&ismeiri meining, sem undir er fólgin eba ab baki

þess sem sagt er og sem menn hugsa sjer meb málsgreininni aliri

um leib og menn heimfæra hana. Svo er t: d. í orbskvibnum:

“Syngur hverr fugl meb sínu nefi«. Ytri meiningin eba yfirborbib

er blátt áfram eptir orbunum, en hin innri og dýpri meining er

su, aí) enginn megi vænta þess aí> annar hugsi, tali eba breyti

eins og sjálfur hann og því sföur heimta þab, því hverjum einum
er sitt sjerstaklega ebli mebskapab.

þess vegna mætti iíka segja um orbskvibina, ab þeir gefi eitt.

í skyn, en tákni nokkub annab. Eu sá hlutur (hvort sem þab er

Hkamlegur hlutur eba þab er orb, eba líking, eba einhverr sibur),

sem táknar eitthvab annab fyrir utan þab sem hann beinlínis er,

framsegir eba fyrirmyndar, hann nefnist »symból« eba jarteikn.
darteiknin er mebalib til þess ab segja eba tákna þab sem ekki

er nefnt blátt áfram eba beinlínis. Svo er t. a. m. þegar tró-

lofab fólk skiptist hringum, þegar vinur rjettir vin sínum höndina.

þegar krossmark er reist, á leibi, þá eru þessir hlutir fyrirmynd-

anir nokkurs sem ekki er nefnt, þeir tákna eba jarteikna tii-

finningar hjartans. því má einnig segja, ab spakmæli hafi eina

beina merkingu, en orbskvibir bæbi eina beina og abra »sym-
bólska* eba óbeina. og og er hin síbari öllu merkari og optsinnis

su eina sem rjett er eptir ströngum skilningi.

1 .

Ekki er allt guli sem glóir.

Betur sjá augu en auga.

Ekki er sopib kálib þó í ausuna sje komib.

Bíbendur eiga byr en brábir andróba.

Viljinn dregur hálft hlass.

Náib er nef augum.

Morgunstund ber gull í mund.

Mjór er mikils vísir.

Margur lækur smár gerir stórar ár.

Hver er sínum hnutum kunnugastur.

Ekki fellur trje vib fyrsta högg.

Opt er flagb undir fögru skinni.

Nýir vendir sópa bezt.

Betur unir fugl í hreibri sínu en í gylltu bóri.
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Hverjum þykir sinn l'ugl fagur.

lllt er ab íljúga fjabralaus.

Hætt er ab geyma gull í glersjóbi.

Fangs er von af frekum úlfi.

Önbverbir skulu ernir klóast.

Flýtur meban ekki sökkur.

Betri er ein kráka í liendi en tvær í skógi.

Ekki verbur þab allt ab regni. sem rökkur í lopti.

Seint er ab- herklæbast þegar á hólminn er komib.

Háar eikur hafa hljóbglögg eyru.

Enginn verbur óbarinn biskup.

Sveltur sitjandi kráka, en fijógandi fær.

Bik er bátsmanns æra.

Ekki er fuglinn fanginn þó honum fyrir svipi.

Veit reftir refs æbi.

Einn bitinn gerir annan lystugan.

Bjób þú asnanum gull, hann brekar um hálm.

Ulfur er sá meb úlfum venst.

Afsleppt er álshaldib.

Víba kemur vargi bráb.

Opt er hvinn í hvít.u skinni.

Á fullum búk stendur iatt höfub.

Berr er hverr ab baki, nema sjer bróbur eigi.

Aldrei er gób vísa of opt kvebin.

Eigi er mogur nema móbir sje.

Opt dettur uin litla þúfu.

Svo bjargast bý sem ernir.

Erat hjera borgnara þótt hæna beri skjöld.

Sá er eldurinn heitastur sem á sjálfum brennur.

Af litlum gneista verbur opt mikib bál.

Aldrei geisar eldur án reykjar.

Ekki reibist stebji stórhöggunum.

Snemma beygist krókurinn til þess, sem verba vill.

þab var asnanum dár. hann dansabi meb apynjunni.

Uxinn fór í England, kom aptur naut.

Opt kemur skin eptir skúr.

Beygbu kvistinn raeban hann er ungur, en brjóttu ekki.

Ein svala gerir ekki vor.

011 jel birta upp um síbir.

Seint munu svín ab sólinni gá.

Steinn prófar gull en gull inenn.

Geltinn hundur glepsar sízt.

Ekki rýkur úr brandinum nema eldur hafi í honum vcrib.

þar ríbur hverr á garbinn sem hann er lægstur.
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Ætíb er jörb frerin fyrir óreknum svínum.
Ekki kemur f kór þab sjálft vill fara í flór.

Betra er ab veifa röngu trje en öngu.

Ekki verbur berib ef ekki er vísirinn.

Hefndin gengur á ullskóm.

Hvaö skal rögum manni langt vopn?
Sæmd er graðsvínunum aÖ sorga fyrir engu.

Syngur hverr fugl meö sínu neíi.

2 .

Sannleikurinn er sagna beztur.

BráögeÖ er bernskan.

HálfnaÖ er verk þá hafiö er.

Allir eiga glappaskot á æfi sinni.

Sá deyr ærulaus sem lifir agalaus.

Betra er autt riim en iila skipaö.

Einusinni veröur allt fyrst.

Sá veit gerst sem reynir.

Opt má satt kyrt liggja.

Sjálfs er höndin hollust.

Öllum triia ekki er gott, engum hálfu verra.

Á fæÖingu vora hefir dauöinn sett sitt innsigli.

DauÖinn er jafnan í aÖsigi.

Sá sem elskar einn hlut, hann veröur eitt meö honum.
Sök bítur sekan.

Illt er aö leggja ást viö þann sem enga kann í móti.

Raunin er ólýgnust.

Æ sjer gjöf til gjalda.

þolinmæöin þrautir vinnur allar.

Fár er fullrýninn.

Lengi skal manninn reyna.

Enginn veit sitt angriÖ allt fyr en reynir.

J>aÖ skal vel vanda, sem lengi á aö standa.

Glöggt er gests augaö.

Háö er heimskra gaman.
|)aö sem veröur aö vera viljugur skal hverr bera.

01 er innri maöur.

Vinur er sá, er til vamms segir.

Seint er heimskan aö snotra.

Sjaldan er flas til fagnaöar.

Sætar syndir veröa aÖ sárum bótum.

þaÖ nema börn sem á bæ er títt.

Mikiö má ef vel vill.

þjóö veit ef þrír vita.

2
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Meb löguru skal land byggja, en ekki meb ólögum eyíia.

Mörg er bumanns raunin.

Ómæt eru ómaga orb.

Illa sezt ofstopinn.

Hægist mein þá um er rædt.

Hvab elskar sjer líkt.

Fyrst er allt frægast.

Gub situr hátt, en sjer lágt.

Hverr sem ekki vill þegar hann má, liann fær ekki þegar

hann vill.

Margs verba hjuin vís þá hjónin deila.

Skömm er óhófs æfi.

Sögvís er sjaldan sannorbur.

Upp koma svik um síbir.

Svo skal leiban forsmá aö ansa honum engu.

Vandi fylgir vegsemd hverri.

Ibnin eykur alla mennt.

þab er lag sem á leggst.

Sjón er sögu ríkari.

Raup er rags manns gaman.
Aptur tekur ragur mabur rasgjöf sína.

Hugur ræbur hálfum sigri.

Jafnan er hálfsögb sagan, ef einn segir.

Vinna gerir væran svefn.

Kapp er bezt meb forsjá.

Fleira veit sá fleira reynir.

Enginn hittir horfna tíb.

Iíeimskt er heimaalií) barn.

Hulin sár eru hættust.

Enginn er öbrum sjálfur.

Allt vill lagib hafa.

Fátt er of vandlega hugab.

Flas og slys eru förunautar.

Flestu gamni fylgir nokkur alvara.

Fje frekar hug, fátækt mínkar dug.

Glettstu ei vib gikkinn svo þii fáir ei afhonum hnykkinn.

Enginn fær á spurninni.

í þörf skal vinar leita.

Náttúran er náminu ríkari.

Sá er drengur sem vib gengur.

Vizkan er allra landa ljós.

Leggur drottinn líkn meb þraut.

Hýran gjafara hefir guí) kæran.

Lík börn leika bezt.
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Illkvittni er hib versta vitni.

Sjukddmur er hvers manns herra.

Opt veröur hljótt eptir gamaniÖ.

I dag mjer, á morgun þjer.

Margur ætlar mann af sjer.

Otrú slær sinn eiginn herra.

Svipult er fjarÖa lognleibi.

Kvöldrobinn bætir, en raorgunroÖinn vætir.

Sá verfeur margs vís, sem árla rís.

Hverr dagur Iiefir sína raæðu.

Gefur gób mobir þó hún geti ekki.

Fár veit hverju fagna skal.

Æfin er stutt, en mentin er löng.

Ein ddyggb fæbir abra.

Opt er sorgfullt brjost undir sjálegri skikkju.

Opt slökkur ein sorg aöra.

Getur undir glabri kinn grátiö stundum hjarta.

Sjálfs eru vítin verst.

Sígandi lukka er bezt.

Von er vakandi manns draumur.

Á misjöfnu þrífast börnin bezt.

Allt vinnst þá aö er verið.

Betra er ab falla meb sæmd en lifa meö skömm.
Venst vesæll vosi.

því er fífl ab fátt er kennt.

Ur því er aÖ rába sem komiÖ er.

BrigÖul er bardagalukkan.
*

Slyngt yrbi þjer margt, ef ekki fylgdu slysin meb.

Spyrjum aÖ leiks lokum, en ekki vopna viöskiptum.

þab er manninura eiginlegt ab hata þann sem hann hefir

gert rangt til.

Sannleikurinn er sagnafár, lýgin langorb.

Safnast þegar saman kemur.

Sá gaf sem aldrei átti.

Margur er ólíkur sínum.

3 .

Aldrei hefir dufa komiö úr hrafns eggi.

þaö er margt í þokunni býr.

Brennt barn forbast eldinn.

Fer þú í dans, haf gát á hver vib þig stígur.

Andremmu sína engin^ kennir sjálfur.

Svo dansa munkarnir sem ábótinn kveöur.

Nú er kominn köttur í bdliÖ bjarnar.

2*
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Blaba skal kál, en ei uppræta.

Lifir eik þo laufií) fjúki.

þafe taka svo fáir tjörunni á hun tolli þeini ei vib fingur.

I myrkri eru allir kettir svartir.

þ<5 undin græbist er örib eptir.

Illt er ab eiga sverb sitt í annars slíbrum.

Hvert ker húkir á sínum eigin botni.

Eins er kvisturinn og abaltrjeb.

Arinni kennir illur ræbari.

Aldrei tryggist tóa þó tekin sje úr henni róa.

Brunngöngul fata kemur opt brotin heim.

Tveir harbir steinar mala sjaldan smátt.

Mest bylur í tómri tunnu.

Stærbu þig ekki af strigaþurkunni.

Af saurnum verbur svínib feitast.

Ekki er gott ab kljást vib kollóttan.

Hver skarar eld ab sinni köku.

Gub borgar fyrir hrafninn.

Neybin kennir naktri konu ab spinna.

Víbar er gub en í Görbum.
Ymsir eiga högg í annars garb.

Víba koma Hallgerbi bitlingar.

Opt geldur kapall ab keyrissveinn er reibur.

Sjaldan er gíll fyrir góbu nema úlfur á eptir renni.

þeim er brek ab brasta sem bröltir á hækjunum.

Sjaldan fellur eplib langt frá eikinni.

Kljábur er ofan sá vefur, uppfestur er annar.

f>ab er ekki aldæla sem fer í drauglióla.

Ulfur rekur annars erindi.

Sá sem eldinn vill hafa hlýtur reykinn ab þola.

Opt er óvebnrlegt í öndverban þey.

Svo má brýna deigt járn ab bíti.

Sjaldan er ein bára stök.

Ekki henta b'ýflugiinni arnarvængir.

Betri er krókur en kelda.

Betra er ab taka stein úr götu sinni én detta um hann.

þrefaldur strengur slitnar trautt.

Af hreinu bergi kemur hreint vatn.

Amlóbi mælir orb af viti og ekki af viti.

Aubþekktur er asninn á eyrunum.

Af illum brunni kemur óhreint vatn.

Allt er óhægra ab leysa en binda.

Af Öllum seybum rýkur nokkub.

Af annars lengju er hægt ab sníba skó.
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Ekki þarf aí> gefa bakarabarni braub.

Enginn dregur þ<5 ætli sjer annars fisk úr sjó.

Djúp vötn hafa minnstan gný.

4.

Gott er vammalausum vera.

Meb sjálfum sjer ver&ur hverr lengst ab fara.

Lítib er vesæls manns vandræbi.

Fáir eru smi&ir í fyrsta sinn.

Fari sjálfræbib íýrir, fer ófrelsib á eptir.

Batnandi manni er bezt ab lifa.

Bágur er búskapur, bol er hjúskapur, illt er einlífi og ab

Öllu er nokkub.

Kaldráb kona man klökkvandi bi&ja.

Opt eru augu innra manns spegill.

Dyggb er fríbleiks dýrsta gerfi.

Óvirt er aubfengi, en ofvirt torgæti.

Slægur etur slægs mat.

Aubna stybur Öflgan hug.

Argur er sá sem engu verst.

IJlur fengur illa forgengur.

Já er meyjar nei.

Sjálfur kunn þú sjálfan þig.

Orbvar er opt syndvar.

Opt hváir heimskur mabur og heyrir þó.

Svo fyrnast ástir sem fundir.

því læra börnin málib ab þab er fyrir þeim haft,

Alstabar er góbum gott, en illur fær ei inni.

Aldrei er gaman ab því sem gub styggir.

Stuttur lostarógnubur gerir langa hryggb.

Illt er ills kveikja.

Ætíb hefir ibjumaburinn nóg ab vinna.

Meira vinnur vit en strit.

Dramb er falli næst.

Venja má villudýr, en ei vonda konu.

Ekkert ab gera er ills byrjun.

Æ koma mein eptir munab.

Sá gerir góbuin illt sem vondum hlífir.

Ekki skal lengi lítils bibja.

Býsna skal til batnabar.

Meb byljum gengur batnaudi vebur.

Erat ljettara líf en daubi.

Oflofingjar bregbast mjer mest.
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Margt mæbustaupií) mega meun drekka í brúbkaupi þolin-

mæbinnar.
Leibir veröa langþurfamenn.

Hægra er um aÖ tala en í ab komast.

ðjálfan sækir háöiÖ heim.

Oröin eru til alls fyrst.

þuugt er þegjandi böl.

þaö eru ekki allt vinir sem í eyrun hlæja.

Dýrt er drottins orÖib.

Kauptu ekki köttinn í sekknum.
þann er hægt aö lokka sem eptir vill brokka.

Ætíö segja mennirnir til sín.

Ekki er ástin litvönd.
*

Ast er ei auöfdlgin.

Astarhugir optast saman rata.

þaö er grannt vit aÖ gangast fyrir lit.

Sein ibrun er sjaldan hrein.

Hállt er heims glysiÖ.

Ljdsir aurar veröa aö lönguin trega.

Sá gefur tvisvar sem íljótt gefur.

Eptirráöin eru mörg, fyrirráöin færri.

Ekki væntir gæfan kvölds ef vísaö var frá ab morgni.

Enginn sefur sjer sigurinn í hendur.

Fátæktin er lötum fylgisöm.

Drjúg eru morgunverkin.

Sjaldan hlýtur hikandi happ.

Fyrra verkiö vinnur hiÖ seinna.

Fár hyggur þegjanda þörf.

Svo sker liver upp sem hann sáir nibur.

Sæll er sá, er gott gjörir.

Löngum er hefnigjarnt lítiö vit.

þaÖ tekur sig enginn meiri mann en hann er.

Lastmáll og kjassmáll sitja opt á bekk saman.

Varastu varmenniö.

Syndvænlegt er aö samþýÖast vonda.

Bvagö er aö þá barnib íinnur.

Eitt hik gerir margt strik.

Ást gefur endurást.

SálargóÖi gefur andlitsfegurö.

Vizkan er æskunnar bldmi, ellinnar sdmi.

Sjaldan batnar mey í heimanferÖ.

Ein stund má skemma alla æfi

Betri er fyrirvarinn en eptirvarinn.

Dregst raargur meö djúpa und þd dult fari.



Orðskviðir og spakmæli. 23

Margs fer óframur á mis.

Ærlegt líf er í sjálfs valdi.

Blindur er báklaus mabur.

Enginn fær ófreistaí).

í upphafinu skyldi endirinn skoba.

Ein eymdin bý&ur annari heim.

þá ein báran rís, er önnur vís.

Svo skal böl bæta ab bíba annab meira.

Seint er kvenna geb kannab,

Vogun vinnur og vogun tapar.

Veltur þangab sem vera vill.

þjófurinn þrífst en þjófsnauturinn aldrei.

Betra er ab bibja en stela.

Fátt leibir gott af forvitninni.

Gleymt er þá gleypt er.

Fje er frænda rógur.

Svipull er sjáfarafli.

Svo ergist hverr sem hann eldist.

Opt tefur offlýtirinn.

Viltur er sá sem geta skal.

þess verbur getib sem gert er.

þar er enginn kenndur sem hann kemur ekki.

þaí) verður hverjum ab list sem hann leikur.

Ekki veldur sá er varar annan.

Af gnægb hjartans mælir munnurinn.
Uti er )raut þá unnin er.

Gull reynist í eldi, gebprýbi í mótlæti.

Heilbrigbur veit ei hvab hinn sjiiki líbur.

Aldrei blessast ófrjálst braub.

Ab gera eina lýgi truanlega þarf til sjö abrar.

Aptans bíbur óframs sök.

Betra er tvisvar roælt en einusinni villt farib.

Ekki er svo aumt kvikindi ab ekki sje betra ab hafa þaí)

meb sjer en móti.

Hvimleibur er sá öllum sem ætíb segir: »gefbu mjer«I

Hiisbóndans auga vinnur hjuanna hálfa verk.

Seigar eru gamallra manna sinar.

Seint koma sumir dagar og koma þó.

5 .

Sjábu refinn ábur en þii selur skinnib.

þab eru ekki allt klerkar sem sí&a hafa kápuna.
þab skal á þjót þorna sem á þræl vöknar.
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Opt verfcur góbur hestur ur göldum fola«

Seint flýgur krummi á kvöldin.

Lengi tekur sjórinn vib.

Opt er dyggb undir dökkum hárum.
Svín fdr yfir Rín, kom aptur svín.

þah svíbur opt fyrir brjösti er sætt finnst í munni,

Opt veldur hár stigi þungu falli.

Á heimahaug er haninn frakkastur.

Litlir katlar hafa og eyru.

Betri er belgur en barn.

Opt vex rösin mebat þyrna.

Sjaldan bítur gamall skolli nærri greni.

Sjer grefur gröf þd grafi.

þab er seint ab byrgja brunninn þegar barnib er dottib

í hann.

þar er ekki feitan gölt ab ílá, sem fleskib er ekki neitt á.

Uggir mig ab arfasátan brenni.

þab er krummanna ab kroppa út augun.

Kóngur vill sigla en byr hlýtur ab rába.

Litlu verbur Vöggur feginn.

Mjótt er mundangs hófib.

Opt er blökk rót undir bjartri lilju.

Lágur sess er opt hægur.

Opt veltir lítil þúfa þungu hlassi.

Vandfarib er á milli skers og báru.

þab eru ekki allt meyjar sem langan hafa lokkinn.

þab lo&ir lengst í kerinu sem fyrst kemur í þab.

því er ab tjalda sem til er.

Smekkurinn sá sem kemst í ker keiminn lengi eptir ber.

Sjaldan verbur mikib úr því högginu sem hátt er reidt.

Segbu mjer ab sunnan.

Sá hlaut skellinn er skyldi.

Opt er deigt hjarta undir dýrri brynju.

Opin er feigs vök.

Músin á sjer matfrib, en ekki lengur en kötturinn vill.

Margt ber railli munns og sopa.

Lofabu ekki skinnib fyr en skolli er vsiddur.

Hvab skal músinni ab mana kottinn?

Fyrsti fugl fær hib fyrsta korn.

Enginn er annars bróbir í leik.

Ekki er hægt ab snýta þá af er nefib.

þar sem gub hefir sína kirkju vill djöfullinn hafa sína

kapellu.

Ekki er þab laust sem fjandinn heldur.
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Sá á varg sem vinnur.

þangað er klárinn fusastur, sem hann er kvaldastur.

þab BÚrnar lönguni sem sætt kemur saman. ^
þab er þykkt blób, sem ekki rennur til skyldunnar.

Skein þá skurlegar leizt.

Olíkur er þinn þdr mínum þdr.

Hátt geltir ragur rakki.

Gott aldin kemur af gdbum vibi.

Bezt er ab sníba sjer stakk eptir vexti.

Enginn veit, livar dskila ör geigar.

Skamma stund verbur hönd höggi fegin.

I salti liggur sök ef sækjendur duga.

Hvab skal sá meb boga, sem ekki kann upp ab toga?

Lengi skapast manns höfubib.

Úti er vinskapurinn, þá ölib er af könnunni.

Ovandari er eptirleikurinn.

Sætt er sameiginlegt skipbrot.

Hart á indti hörbu.

Daubur er höfublaus her.

Kornib fyllir mælirinn.

Sínum augum lítur hverr á silfrib.

þeir mega sletta skyrínu sem þab eiga.

Nefndu svo spaks manns spjarir, ab ekki komi saman

á þjer varir.

6 .

þar leikur augað ,á sem kært er.

Sannleikanum verbur hverr sárreibastur.

Betra er ab bogna vib orí) en bresta vib högg.

Aum er reibi án afls.
^

Blindt er ástaraugab.

Allra vinir eru allra athlægi.

Hver yíirsjdn helir sinn hala.

riest verbur angráöum til ama.
þjdfar stela fjám manna, en vinir tímanum.

Fyrirgef opt öbrum, aldrei sjáli'um þjer.

Betri er smár fenginn en stor enginn.

Ekki er vísara en víst.

Eybslukona er eldur í biii.

Opt kemur grátur eptir skellihlátur.

Margur kyssir á þá hÖndina, sem hann vildi af væri.

Sá á kvöl sem á völ.

Svo lengi lærir sem lifír.

Opt verba sár högg sígandi hefnd.
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Skjótt verbur kvenna álit.

Opt verbur kvalræ&i ab konuin.

Gott er barn til bldra.

Fellur sá er fang býfcur.

Mabur veit hverju mabur sleppir, en ekki hvaí) mabur
hreppir.

Aldrei er elli einfara.

Frelsi er íje betra.

Enginn ofþreyti góban vin.

Erfibi og ástundan eru farsældar foreldrar.

Seint og illa er sínkra greibi.

Margan hefir aubur apab.

Lostans eptirlæti lendir í sorg.

Hygg ab meb hverjum þií vilt dansa svo þú hoppir ei þjer

til vansa.

Köld er mágaástin.

Flest frumsmíb stenbur til bóta..

Eptirtalin gjöf fær skammvinna |)ökk.

Gleymd er goldin skuld.

Fáir kunna eitt barn ab eiga.

Bágt er ab vera beggja vinur og bábum trúr.

Alstabar er sá nýtur, er nokkub kann.

Bregbur hönd á venju.

Allt kann sá er húfib kann.

þá bölib er hæst er bdtin næst.

Vex liugur |)á vel gengur.

Unir auga meban á sjer.

Tamur er barns vaninn.

Bágt er þann ab kefja sem lukkan vill hefja.

Örbyrgan vantar margt, en ágjarnan allt.

þab Iiíir lengst sem hjúum er leibast.

Sitt er hvab: gæfa eba gjörfugleiki.

þeir lifa lengst sem meb orbum eru vegnir.

Höggur sá er hlífa skyldi.

Mabur kemur í manns stab.

Hverr til hátt er settur harbara nibur dettur.

Latur beiddi latan, en latur nennti hvergi.

Fögur er sjdhröktum fold.

Ilverr er sinnar lukku smibur.

Engin er æska án breka.

Hollari eru sannindi beisk en sætar lygar.

Enginn verbur hvítari þó annan sverti.

Kristsbörn eru krossbörn.

Einn veldur, annar geldur.
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Bjartast skín hjarta úr hálfsloknu auga.

Engi er algjör sæla.

Stjórnsamir herrar eru strákum leihir.

Eins dæmin eru verst.

Bjartab lifir fyrst og deyr seinast.

Fáir gráta lengi af annars ógæfu.

Margan hata menn sem gub elskar.

Van og of fær sjaldan gott lof.

Vín inn, vit ut.

þrá er þursa einkunn.

þab ferst meb sorg sem fæst meb synd.

Mabur er moldu samur.

Ungur má en gamall skal.

Fresta má forlögunum, en ei lyrir þau komast.

Hlægja skyldi ab dsköpunum, en ekki fyrir þeim ver&a.

Fáir vilja sína barnæsku muna.

Enginn gerir svo öllum líki og ekki gub í himnaríki.

Alltjend ber til hverrar sögu nokkub.

þrábarib barn sibast sjaldan vel.

Flestar eru pnibar konur fámálugar.

Annars byrbi er öbrum Ijett.

Opt skín fantur í fögru gildi.

Aldrei má morb dyljast.

Betra er ,ab vægjast til góbs en bægjast til ills.

Allir eru vinir meban vel lætur.

Fátt segir af einum.

Góbur er hverr genginn, illur aptur fenginn.

Enginn veit hvorr annan grefur.

Allt jafnast um síbir.

A meyjunni skartar skírlíli bezt.

Betra er ab beygja hofubib en reka sig uppundir.

Auburinn er afl þeivra hluta sem gera skal.

þab er hræddur mabur sem ekki þorir ab skjálfa.

Allt sýaist feigum fært.

Alvara og gaman eiga bezt saman.

Hvern sem þii ber háralit höfubib geymir asuavit.

Ekki er ráb nema í tíma sje tekib.

þab eru ekki ennþá úti allir dagar.

Hver er sinni sýslun samur.

Betri er sjáandi hyggni en hamingja blind.

Eínn hnífur livetur annan og einn mabur annan.

Eitt letispor gerir tíu ómaksspor.

Misvitur var Njáll, því var hann inni brenndur.

Spá er spaks geta.
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Margur hotír krækt sig á kvenna elsku.

Listin fríbkar nátttíruna.

Lengi man þab ungur getur.

Hverr lofar sína liýru.

Aldrei er ofmikib unnib fyrir hreinkvendií).

Betra er högg elskarans en koss falsarans.

Betra er ab líba tírjett en gera.

Allir spjá aubnulausan.

Hamingjan ferbast heiman og hittir þann htín vill.

Fáir sem fabir, enginn sem mtíbir.

Sá deyr enginn sem dýrt kaupir.

Opt má lítib laglega fara.

Svo má iliu venjast ab gott þyki.

þegar fara á betur en vel fer opt verr en illa.

Verbur er verkamaburinn launanna.

Hverr er sjálfum sjer nærstur.

Hatri gleyma margir en fáir fyrirlitning.

Fram eru feigs götur.

Er á meban er.

Enginn lofar þig sá þtí lastab heíir.

Fáir lofa einbýli sem vert er.

Enginn frægur vill sjer jafnfrægan vita.

Hverr kvebur sinnar þurftar.

Hátíb er til heilla bezt.

Gub hjálpar þeim sem hjálpa vilja sjer.

Hafa skal heil ráb livaban sem þau koma.
Enginn frýr honum vits en grunabur er hann um gæzku.

Flestir kjtísa firbar líf.

Aptur rennur lýgi þegar sönnu mætir.

Ljett falla lostverk.

Fáir eru drengir hins dauba.j

Alls án verbur sá er einskis bibur.

7 .

»Opt verbur slíkt á sæ«, kvab selur, var skofinn í auga.

»Ann hverr sínu«, sagbi karl, hann kyssti fjalhögg sitt.

»Lítib massast«
,
sagbi karlinn, hann hjtí firnm sinnum í skari-

fífil, en hann sttíb sem ábur.

»Ntí er mjer gengib«, sagbi geit, htín var bæbi full og feit.

»Frændur eru frændum verstir«, kvab refur, sá ratírauban hund.
»Gaman er ab börnunum«, sagbi karl, átti sjö fífl og áttunda

umskipting.
»Erat hlunns vant«, sögbu refar, drtígu hörpu at ísi.
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nÆrsIafull er æskan«, sagbi kerling, hun stökk yíir saubar-

legginn.

»Til þess eru gamlir aö glettast vib« sagíii gárungurinn.

»Ekki má í allt sjá, þá mikib liggur viö,« kvab refur, hann
beit fót sinn úr boga.

» Allir lágu á libi sínu nema jeg,« sagbi Sjerhlífinn.
»» Mitt var þaÖ, en ekki þitt«, hvab bófi, greip annars pening

af gólfi.

»Syndum vjer tiskarnir«, segja hornsílin.

•Snælega snuggir«, kvábu Finnar, áttu andra fala.

»Ekki er gaman ab guí)spjÖllunum«, sagbi kerling, »enginn er

í þeim bardaginn«.

»Hvar er allt fólkife«? sag&i bóndi, hjákonan var ekki á

pallinum.

»Mjer og mínum ungum«, segir krummi.

»Of nær nefi«, kvab karl, var skotinn í auga.

»Vjer eplin«, sögbu hrossatabskögglarnir.

»Gott á fiskurinn«, sagbi drykkjurúturinn
,

»hann má drekka

þegar hann vill«.

»Ekki er úti öll nótt enn«, sagÖi draugirr.

»8vei þjer svo svartur þú ert«, sagbi grýtan vib leirpottinn.

»011 á jeg börnin mín«, sagbi karlægi karlinn.

»þab er seinast«, sagbi hann þjófsi, »ab stela aldrei«.

»Erfibib, en ekki annaba, sagbi steinninn.

»Svo mæli jeg sem abrir mæla«, sagbi barnib.

»Mörgum þótti eg málug«, sagbi kerling.

»Eg ætlabi ofan hvort sem var«, sagbi kerling, hún datt ofan

um stiga og hálsbraut sig.

»Gubi sje lof fyrir þenna hita«, sagbi kerling þegar bærinn

brann.

»Hjer eru raargir og allir stórir«, sagbi pilturinn, hann leit í

húfu sína.

»Ilart á móti hörbu«, sagbi kerling, hún settist á stein.

»Ekki er allt gott, sem höfbingjar borba«, sagbi karl; hann

át mustarb meb skeib.

»þetta er vegurinn okkar allra, sagbi karl, hann bar hund,

sem hann hafbi hengt.
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IV, Heilræði.

Ungum er þab allra bezt,

A% óttaBt gufe sinn herra;

þeira mun vizkan veitast mest

Og virbing aldrei þverra.

Haf&u hvorki háð nje spott,

Hugsa um ræbu mína;

Eiska gub og gjöríra gott,

Geym vel æru þína.

Foreldruin þínum þjena af dygb

J>ab má gæfu veita;

Varastu þeim ab veita stygb

Viljir þu gott barn heita.

Hugsa um þab helzt og fremst,

Sem heiburinn má næra;

Aldrei sá tii æru kemst

Sem ekkert gott vill læra.

Lærbur er í lyndi glabur

Lof ber hann hjá þjóbum;
Hinn er ei nema hálfur mabur
Sem hafnar sibum góöum.

Opt er sá í orbum nýtur,

Sem ifekar menntun kæra,

En þursinn heimskur þegja hlýtur,

Sem þrjózkast vib ab læra.

Vcrtu dyggur, trur og tryggur,

Tungu geymdu þína,

Vib engan styggur, nje í orbum hryggur,

Atlmga ræbu mína.

L
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Lítillátur, ljufur, kátur,

Leik þjer ei úr máta;

Varastu spjátur, hæí)ni, hlátur,

Heimskir menn svo láta.

Víst ávallt þeim vana halt,

Vinna, lesa, ifcja

Umfram allt þú ætíí) skalt

Elska gub og bibja.

(Hallgr, Pjetursson.)

V. Dæmisögur.

Maurapúkinn.

Maurapuki nokkurr sat og var ah telja peninga sína. í her-

berginu hjá honum var kráka í búri. Nú haföi krákan komizt

út úr búrinu; flaug hún ab peningahrúgunni, tók eina spesíu meb
nefinu, og hoppabi burtu meb hana. Maurapúkinn saknabi

þegar spesíunnar, og sá ab krákan var ab troba henni inn í rifu,

sem var á þilinu. »Ert þab þú, úhræsib þitt, sem ert ab stela

peningunum mínum? þab væri sök sjer ef þú þyrftir á þeim
ab halda, eba kynnir rjettilega ab verja þeim. En líf þitt skaltu

láta fyrir slíkan úsvífínn þjúfnab.« þannig mælti hann vib

krákuna, en hún ljet sjer ekki bilt vib verba, heldur velti vöngum
framan í hann og sagbi: »hægt og hægt herra minn. Hef jeg

gjört meira á hluta þinn, heldur en þú liefur gjört á hluta

almennings og mebbræbra þinna? Og ver jeg ekki þessari einu

spesíu eins og þú verb öllum maurum þínum? Ef jeg á ab láta

líf mitt fyrir þab, þú jeg hafi dregib undan eina spesíu
,
hvab

munt þú þá eiga skilib fyrir þab, ab hafa dregib undan mörg
þúsund spesfur, og þarmeb svipt almenning og mebbræbur þína

hinni rjettilegu notkun þeirra?«

S valan.

Svala nokkur sá, ab búndi var ab sá hampi. Hún kallabi

þvf saman alla þá fugla, sem hún nábi í, og sagbi þeim, hvab

búndinn hefbi fyrir stafni. Hún sagbi þeim, ab úr hampinum
væru búin til net til þess ab veiba í fugla, og rjebi hún þeim
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til ab taka sig saman' og tína upp allt frœiö svo aí) bóndinn

fengi enga uppskeru af hampi. Anna&hvort var þab, ab fuglarnir

trúím ekki svölunni, eí)a þeir fyrirlitu rab hennar; þeir skeyttu

þv? engu, sem hún sagbi. Skömnni seinna fór hampurinn ab

koma upp. þá talabi svalan aptur til fuglanna, og sagbi þeim,

ab ennþá vœri þaí). ekki of seint ab uppræta hampinn, ef þeir

legbust allir á eitt, og gjörbu þab ábur en hampurinn næbi a&

festa djiipar rætur. En er þeir vildu ekki hlýbnast rábi hennar,

tdk hún sig út úr hop þeirra, og hjelt sig í bæjum og borgum,
án þess ab leggja lag sitt vib abra fugla. Einn dag, er hún
hafbi ílogib ut úr hreibri sínu, sá hun mann, sem bar fuglabúr

á bakinu, og voru í búrinu nokkrir af fuglum þeim, sem hún
hafbi gefib ráb sitt. »Vesælings aumingjarnir,« mælti hún, »þetta

hafib |)ib fyrir skeytingarleysi ykkar«.

Kettirnir og apinn.

Tveir kettir stálu ostbita, en gátu ekki komib sjer saman
um, hvernig þeir ættu ab skipta honum. þeir fdru því til apa,

sem þótti vera kænn lagasnápur, og beiddu hann ab skera úr

málinu.

Apinn setti upp gleraugu og snýtti sjer. Síban tók hann

ostinn, braut hann í tvo parta, mis-stóra, og lagbi þá á meta-

skálar. En er hann sá, ab þeir voru misþungir, tók hann stærri

bitann
,

beit af honum stórt stykki, og át. Vib þab varb hinn

bitinn þýngri, og fór hann þá eins meb hann, og þannig fór

hann meb hvern bitann á víxl — »til þess ab jafna metin«,

eins og hann komst ab orbi— þangab til hvorr bitinn var ekki

orbinn stærri en lítill munnbiti uppí kött. Köttunum fór nú ekki

ab lítast á blikuna, og bábu þeir apann um ab ónába sig ekki

meir þeirra vegna; kvábust þeir áuægbir ef þeir fengju þab sem
eptir væri. »<Nei, nei«, mælti apinn, »rjetturinn verbur ab hafa

sinn gang. þab sem eptir er, ber mjer í skiptalaun«. Síban

tók hann bába bitana, sem eptir voru, og át þá. Ab því búnu
sleikti hann útum, tók af sjer gleraugun, og sagbi rjetti slitib.

En kettirnir löbbubu burt meir en sneyptir.

Svo fer þeim, sem eiga í deilum ab óþörfu.

Rófuskellti refurinn.

Einusinni varb refur fastur á rófunni í dýraboga. Ilann gat

meb engu móti losab rófuna, og heldur en ab láta þar líf sitt,

tók hann þab til bragbs, ab hann nagabi af sjer rófuna. En
þegar abrir refar sáu hann rófulausan, fóru þeir ab gjöra gis ab
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honum og hafa hann ab hábi. Hann bar |)etta lengi meb þolin-

mæbi, en þó fór honum loks ab leibast þab, og kvab svo rammt
ab, ab hann óskabi þess opt meb sjálfum sjer, ab hann hefbi

heldur látib líf sitt í dýraboganum, heldur en ab lifa vib spott

og spje alla æfi sína. þó hugsabi hann sjer ab gjöra eina til-

raun. í því skyni kallabi hann alla refi á fund, og er þeir voru

saman komnir, mælti hann þannig: »þib getib ekki ímyndab ykkur,

hvab jeg er ljettur á mjer nuna; jeg hefbi heldur ekki tróabþví,

hefbi jeg ekki revnt þab; en þab er alira hluta sannast, og í

augum uppi, þegar mabur fer ab hugsa um þab, ab þab er Ijótt,

óþægilegt og óþarft ab hafa rófu. Og þab gengur hreint yfir

mig, ab allir refar skuli ekki vera bunir ab taka af sjer rófurnar

fyrir löngu. Jeg leyfi mjer því ab stinga uppá því vib ykkur,

mínir heibrubu bræbur, ab þjer og allir refar upp frá þessum

degi láti höggva af sjer rófurnar«.

þá stje fram í samkomunni gamall og gráhærbur refur. Hann
mælti: »>.leg held nu varla ab þii hefbir rábib okkur til ab taka

af okkur rófurnar, lagsmabur, ef þii vissir nokkurt ráb til ab fá

þína eigin rófu aptur«.

/

Ulfurinn og konan.

Hungrabur ulfur var ab snubra í kring um hús nokkurt til

ab leita sjer ab bráb. Inni í húsinu heyrbi hann barn vera ab

gráta, og gamla konu, sem var ab lióta barninu meb þessum
orbum: »hættu ab gráta; ella skal jeg gefa úlfinum þig ab eta«.

Ulfurinn nam stabar, er hann heyrbi þessi orb, og beib lengi

fyrir utan húsib, í von um, ab konan mundi gjöra ])ab, sem hún
hafbi sagt, og bjóst hann vib, ab brábum mundi barninu íleygt

fyrir sig. En er hann hafbi bebib lengi, heyrbi hann ab konan
var farin ab láta vel ab barninu, og heyrbi hann hana þá segja

þessi orb: »jeg skal drepa úlíinn ef hann kemur, barnib mitt

gott«. þegar úlfurinn heyrbi þetta, sá hann ab ekki var ab

henda reibur á hvab kerling sagbi; hann labbabi burt og mælti

um leib: »þeir sem búa í þessu líúsi, breyta öbruvísi en þeir tala«.

Ulfurinn og hjarbmabur inn.

/

Ulfur nokkurr var á flótta undan veibimanni, og mætti

hjarbmanni. Hann mælti vib hjarbmanninn: »Gjörbu þab fyrir

mig ab segja ekki veibimanninum, í hverja átt jeg hef flúib; jeg

hef aldrei gjört ])jer neitt til meins«. »Vertu óhræddur«, sagbi

hjarbmaburinn
,

»jeg skal segja veibimanninum rangt til um þab,

hvert þú hafir fluib « . Brátt bar þar ab veibimanninn. Hefurbu

3 .
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sjeb ulfinn?« sagbi hann vib hjarbmanninn. »Ju«, sagfei hjarb-

mabur
,

»hann hljóp lijer til vinstri handar«, og um leib benti

liann meb liendinni til vinstri liandar, en meb augunum gai hann
veibimanninum vísbendingu um, ab ulfurinn Iiefbi íliiib til hægri

handar. En veibimaburinn skildi ekki þessa augnabendingu

hans, og hjelt til vinstri handar. þá sneri hjarbmaburinn sjer

til úlfsins og sagbi: wþakldátur máttu vera mjer fyrir þab abjeg

sagbi honum ekki til þín«. »Já«, svarabi úlfur; »tungu þinni

skal jeg vera þakklátur« ; en vib sjálfan sig sagbi hann í hljóbi:

»á því
,
hvab hjörb ])ín hjeban af skal týna tölunni á hverjum

degi, skaltu sjá, hvab jeg er þakklátur augum þínum«.

*

Ulfurinn og svínib.

Einusinni var úlfur tekinn höndum, og bab hann ]>á og grát-

bændi, ab sjer yrbi gefib líf; hann sagbist upp frá þeim degi aldrei

skyldi eta kjöt, heldur lifa á jurtum, eba þá á fiskum, þegar

hann hefbi mest vib. Fyrir þetta loforb hans var houum gefib

líf. Síban fór hann út í skóg, og er hann skömmu seinna sá

þar svín, sem var ab velta sjer upp úr keldu, sagbi hann: » þetta

er sjálfsagt fiskur; því skyldi jeg ekki eta hann!« Ab svo mæltu
rjebist hann á svínib og át þab.

Apinn sem konungur.

Eitt sinn hjeldu dýrin samkomu. Á þeirri samkomu dansabi

apinn svo vel, ab hann var þvínær í einu hljóbi til konungs
kjorinn. þó þótti tóunni hann lítt kjörinn til konungstignar,

þótt hann kynni þessa lítilfjörlegu list. Iíún fór því á fund

apans, og mælti: »Fyrst ab |>ú ert orbinn konungur vor, þá
ætla jeg ekki ab leyna þig nokkru, sem þjer er mjög áríbandi

ab vita«. »Hvab or þab«? mælti apinn. »Fabir minn«, svarabi

tóa, »sagbi mjer frá miklum fjájsjóbi, sem væri grafinn í jörbu

úti í skógi. þessi fjársjóbur ber þjer meb rjettu sem konungi«.

»Látum oss fara og sækja hann«, mælti aj)inn. Tóan sagbi, ab

þar vib þyrfti allrar varútar ab gæta, en apinn var hughraustur,

og sagbi: »þar vib er engin hættabúin, eba vib hvab ertuhrædd«?
»Jeg er ekki svo mjög hrædd«, mælti tóa, »förum |)á, ef þú
vilt « . Síban fór hún meb apann inn í skóg, og leiddi hann ab

runnum nokkrum, þar sem hún vissi ab snörur voru fólgnar

undir. »Undir þessurn runnum er fjársjóburinn«
,

mælti hún.

Apinn var ekki seinn á sjer, heldur fer í ákafa ab róta upp
moldinni, en festi sig þá í snörunum. »lljálpabu mjer nú, góbi

vin«, hrópabi apinn. En tóan gekk burt, kallabi saman öll hin
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dýrin, sýndi þeim apann í snörunum og sagbi: »þarna sjáib þife,

ab þab er meira áríbandi ab konungurinn hafi til ab bera ráb-

deild og abgætni, lieldur en hitt ab hann kunni ab dansa«.

Skjaldbakan og örnin.

Skjaldbaka ein sá örn á ílugi, og langabi þá líka til ab læra

ab fljuga. Hún gekk því fram fyrir örnina, og bab hana ab

kenna sjer þessa fögru líst. Örnin sagbi, ab þab gæti hún ekki

lært. En skjaldbakan bab því ákafar, þangab til ab örninni leiddist

þrábeibni hennar, hremmdi hana meb klónum, og flaug meb hana
upp í háfa lopt, og ljet Iiana síban detta nibur. Skjaldbakan datt

nibur á klett, og marbist öll í sundnr.

Apinn og toan.

Eitt sinn var apinn ab stæra sig af því vib tóuna, ab hann

gæti hermt eptir hverju dýri sem hann vildi. »því trúi jeg vel«,

svarabi tóa, »ab þú getir hermt eptir Öllum dýrum; en þab máttu

líka vita, ab ekkert dýr vill láta svo lítib ab herma eptir þjer«.

Ljónib, asninn og tóan.

Ljón, asni og tóa fóru saman á dýraveibar. þau veiddu

mikib, og baub ljónib asnanum ab skipta herfanginu. Asninn

skipti því í þrjá jafna parta, en þá rjebist Ijónib á asnann, og
reif hann á hol. Síban baub þab tóunni ab skipta, og gjörbi

hun þab þannig ab hún skipti ljóninu hinum lángstærsta hluta,

en ætlabi sjáífri sjer ab eins lítib eitt. pá brosti Ijónib og mælti:

»hverr hefur kennt þjer þessi skipti* ? »Ofarir asnans«, mæld tóa.

VíIIigæsirnar.

þab var einhvern haustdag ab villigæsir nokkrar flugu hátt

í lopti yfir fjöll og dali. þær ætluðu langar leibir og var ekki

annab sem knúbi þær áfram eu ferbalöngun sú sem skaparinn

sjálfur í öndverbu hafbi innrætt ebli þeirra. þá hittist svo á ab

ein spikfeit heimgæs stób jetandi vib úrsigtiskirnu í húsagarbi á

bóndabæ, og bar sig drjúgum eptir björginni. Hún heyrir nú

ferbaþysinn og fjabraþytinn til villigæsanna uppi yfir sjer, teygir

upp álkuua og kallar til þeirra meb undrun: »Hvaba læa eru í

ykkur þarna uppi, systur mínar! hvert erub þib ab halda?«

»Langar leibir«, svörubu villigæsirnar , »langar leibir, til liins

fjarlæga landsins, þar sem okkur er ætlab ab vera«. »Nú,

hafib þib þá nokkurntíma sjeb fjarlæga landib« ? spurbi heimgæsin.

3*
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»Nei, ekki höfum vifc )a&«, svöru&u liinar, »en ljettuþjernii upp
í lopfciö til okkar og s ástu me& í fer&iua « . » Ja, jeg er nu belzt

á því«, sagbi heimgæsin. »því ætti jeg a& vera a& því? KomiÖ
þib heldur ofan til mín, því hjerna getur mabur fitnab og átt góba

daga, og hvers getib þib framar óskab« ? »þab gerum vib aldrei«,

sög&u villigæsirnar, » vib viljum fyrir hvern mun fara til fjarlæga

land8ins og njótum aldrei frifear fyr en vib erum þangab komnar«.
»Nu, því þá?« segir heimgæsin. »þab er í okkur einhver óstöb-

vandi lÖngun«, mæltu hinar, »einhver eirbarlaus þrá, sem knýr

okkur áfram, og vel segir okkur hugur um þab, ab vib munum
eiga góbs von í fjarlæga landinn«. »þetta er sá hjegómi, sem
engu tali tekur« , sagbi heimgæsin, »jeg er þó líklega eins gób og

hver af ykkur og hef eg þó aldrei fundib til neinnar þess háttar

löngunar.a »Verbi þjer ab góbu«, sögbu villigæsirnar, »og kiirbu

kyr þar sem þii ert, en vib verbum ab halda þangab sem hugur-

inn dregur okkur«.

Ab svo mæltu flugu þær áleibis. »Ekki get jeg ab mjer

gert ab hlæja ekki ab heimskunui«, sagbi heimgæsin meb þjósti,

»ekki nema þab ab láta gabba sig meb ö&rum eins hjegiljum frá

blessubum matnum og ana út í óvissuna í stabinn fyrir ab halda

sjer vib þa& vissa. Nei, nei! jeg er vitrari ensvo«. Meb þessum
ummælum tók hán til óspiltra málanna og stakk nefinu ni&ur í

trobfulla fóburkirnuna.

En þrátt fyrir alla þessa speki var hdn samt brábfeig, og

daginn eptir var henni stutab.

Hinar sjö spýtur.

Fabir nokkurr átti sjÖ sonu og kom þeim illa saman. þras

þeirra og rifrildi gerbi þá enda hir&ulausa um þab sem þeir áttu

ab gera. Fabir þeirra, sem var hinn mesti hei&ursma&ur, hafbi

lengi tekib eptir þessu og fekk þab honum áhyggju. Einn dag
kallar hann þá alla á fund sinn og leggur fyrir þá sjö spýtur

fastlega samanbundnar í knippi og segir: »Hverjum ykkar, sem
getur mölvab þetta spýtnaknippi siuulur, skal jeg gefa hundrab

ríkisdali.

«

Bræ&urnir þreyttu nú á þessu aflsmuni sína, hvorr eptir annan,

en allir jafnt fyrir gýg; »þab er bráb-ómögulegt«
,

sogbu þeir

allir. »Nei, ónei«! sagbi fa&irinn, »ekkert er aubveldara«. þá
leysti hann sundur knippib og mölva&i sí&an hæglega hverja

spýtuna eptir abra. »Já, meb þessu móti«, gullu vi& allir

synirnir, »þá er þab reyndar hægbarleikur; þetta getur hvert

barnib gert«.

En fa&irinn tók þá þannig til or&a: »Svona fór nií meb



Dæmisögur. 37

ðpýturnar, synir mínir! en gætií) þess ab ekki fari eins fyrir

ykkur, því hjer er líkt á komií). Svo lengi sem þib erub sáttir

og haldib hop, sem einn mabur, mun enginn yfirbuga ykkur; en

ef ab einingarbandib slitnar sem á aí) halda ykkur saman, þá
munub þib fá sömu afdrifin eins og þessar spýtur, sem liggja

hjer brotnar fyrir fdtum okkar«.

Sannleikur o g L ý g i.

Sannleikur og Lýgi grdbursettu einusinni dálítií) trje,

og þegar þab var farib ab vaxa til rnuna, urbu þau ásátt um ab

skipta því milli sín. Lýgi talabi svo um fyrir Sannleik, ab

hann kaus rótina, og blekkti hún hann meb því ab leiba honum
fyrir sjdnir, ab rdtin væri bezti partur trjesins og mest varbandi,

enda vissust eign, en sjálf kvabst hun láta sjer nægja ab eiga

greinarnar, þd þær Ijeki í lausu lopti og væri mestum skemm-
dum undir orpnar. bæbi aí' mönnuin og skepnum, frosti og hita

Sannleikurinn trúbi Lýgi \ einfeldni sinni og grandleysi og tók

þessu hrekkjabobi hennar, bjd síban um sig vib trjesræturnar

nibri í jörbinni, en Lýgin hafbist vib ofan jarbar mebal mannanna.
Trjeb tdk nú undarlega miklum vexti og hreykti sjer vib himni

meb ljdmandi fögru lími og bldmskrúbi og breiddi frá sjer þægan
skugga, svo ab ölluni mönnuin þótti gott ab sitja í forsælunni

undir greinum þess. Lygin fagnabi mönnum meb mestu dáleikum,

hrdsabi þeim og skjallabi þá upp í hverju orbQ kenndi þeim

allskonar lævísí, vjelar og hrekki. Hún varb ab kalla mátti

hvers manns hugljúfi og gekk nú allt í dýrb og dálæti, og

var sem virbing hennar færi dagvaxandi, og æ því framar sem
lnin kenndi mönnum lengur speki sína. En Sannleikurinn lá

hulinn í jarbfylgsnum sínuiu, svo enginn vissi ab hann væri til.

Og nú var svo komib, ab liann hafbi ekkert sjer til viburlííis;

út úr því fdr hann ab tyggja og naga rætur trjesins og hætti

ekki vib fyr en hann var búinn ab naga þær allar sundur, svo
ab trjeb hafbi enga rdtfestu framar í jarbveginum. þá skall á

dimmvibris stormbylur og kastabi trjenu til jarbar svo ab Lýgi

og allir hennar lærisveinar urbu undir og lemstrubust sumir, en

sumir daubrotubust. En upp úr þeim stab, er trjeb stób ábur, •

hof Sannleikurinn sig og sá mcb eigin augum, hversu illan enda
Lýgin hafbi hreppt meb öllum sínum áhangendum.

Limir mannlíkamans.

Limir líkamans urbu einhverju sinni leibir á því, ab þjdna
hvorr öbrum, ásettu þeir sjer því ab hætta því. Fæturnir sögbu
vib hina limina: »því skyldum vib einir bera ykkur? Utvegib
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ykkur fætur sjálíir, ef |)ií) viljib ekki ganga«. — Hendurnar sögí)u

:

»|)ví eigum vib einar aí) vinna fyrir öllum? fáib ykkur sjálíir

hendur, ef þií) viljib láta vinna«. — Munnurinn möglabi: »Jeg

væri mikill einfeldningur, ef jeg alla jafna væri ab tilreiba mat
iyrir magann, svo hann geti fengib liann eptir vild sinni; hann

verbur sjálfur ab utvega sjer munn. — Augunura þótti þab einnig

mjög hart, ab þau yrbu ein ab vera á verbi fyrir allan Jíkamann

og vísa honum leib. A líkan hátt mæltu allir hinir abrir limir

og sögbu upp þjónustunni hvorr af öbrum. — En, hvernig fór?

þegar fæturnir vildu ekki ganga, hendurnar ekki vinna, munnurinn

ekki eta, augun ekki sjá, þá tók líkaminn allur ab úrna og

dragast upp. Sáu limirnir þá ab þeir höfbu breytt óhyggilega

og urbu ásáttir ab gjöra slíkt aldrei optar. Tóku nú limirnir ab

þjóna hvorr öbrum og fengu vib þab brátt aptur hib fyrra fjör

og þroska.

VI. Heppileg svör.

Skólakennari nokkurr var ab kenna lærisveinum sínum landa-

fræbi. Til þess at útlista fyrir þeim lögun jarbarinnar, tók hann

upp úr vasa sínum hnöttóttar tóbaksdósir, sem hann var vanur

ab brúka hversdagslega. »Börn mín gób«, sagbi kennarinn, jörbin

er eins í lögun eins og þessar tóbaksdósir.« En á sunnudögum
var kennarinn vanur ab hafa abrar tóbaksdósir sem voru fer-

hyrndar. Nokkrum dögum seinna spurbi hann einn af drengju-

num aptur, hvernig jörbin væri í lögun. »A rúmhelgum dögum
er hún hnöttótt, en ferhymd á sunnudögunum,« svarabi drengurinn.

Konungur nokkurr var mjÖg eybslusamur, og hlaut hann ab

leggja marga nýja skatta og álögur á þegna sína, til þess ab geta

fullnægt longun sinni til munabarlíús.

Eitt sinn var hann á dýraveibum, og mætti hann þá bónda

sem ekki þekkti hann, og gaf konungur sig á tal vib hann. Brátt

varb tilrætt um hina nýju skatta, og spurbi konungur bóndann,

hvernig honuni litist á þá.

>»þab er píningarsagan öfug«, mælti bóndi; »þar leib einn

fyrir alla, en hjer líba allir fyrir einn«.
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Bóndi nokkurr kom tii ináJafærslumanns
,
og baÖ hann inni-

lega um ab taka aö sjer meibyrbamái fyrir sig. Málafærslumah-

urinn færbist undan, og sagbist ekkert \ilja eiga yib slík mál,

því þau væru ekki til annars en ab eyba tímanum. »Hefbi jeg«,

sagbi hann enn fremur, »átt ab stefna Öllum þeim, sem hafa

kallab mig fant«

!

»Já», sagbi bdndinn, »þab er nu annað mái meb yBur, en

jeg og mínir líkar getum ekki legib undir slíku «

.

Auöugur klerkur nokkurr hjelt ráðsmann, sem ekki fór sem
rábvandlegast meb fje hans.

Einn nýjársdag komu öll hju klerksins og rábsraaburinn meb
inn til klerksins, til ab óska honum gleBilegs nýjárs, og gaf hann

þeim öllum gjafir. Síbast sneri hann sjer aí> rábsmanninum , og

sagBi: »þú ert helztur af hjuum mínum; þessvegna verí) jeg aB

gefa þjer þá gjöf, sem er samboBin stoBu þinni, og meiri en

)ær sem jeg hef gefiö hinum hjuunura. Jeg ætla því aB gefa

)jer allt þaB, sem þii hefur stolib frá mjer árib sem Ieib«.

Prestur nokkurr spurbi konu eina, hvort mabur hennar væri

reglumabur. Hún kvab svo vera. »Og þú er þab almæli«,

sagbi prestur, »ab hann sje drukkinn á hverjum degi«. »þab er

líka satt«
,

svarabi konan, »hann drekkur sig fullan á hverju

kvÖIdi, og víkur sjaldan frá þeirri reglu«.

Málafærslumabur einn ætlabi eittsinn ab sýna findni sína , og

sagbi vib prest nokkurn: »ef klerkastjettin kæmist í mál vib

djöfulinn, hvorr haldir þjer ab ynni þab mál«? »Sjálfsagt djöfull-

inn«, sagbi klerkurinn, »því hann hefur alla lögspekingana á

sínu bandi«.

Mabur • nokkurr mætti lækni, og leit undan og robnabi, er

hann sá hann. Hann var spurbur ab, hverju þab sætti. »Jeg

blygbast mín ab láta lækninn sjá inig«, svarabi hann, »því þab er

svo langt síban ab jeg hef verib veikur«.

*

»1 liómaborg á su sanna trú heima«, sagbi munkur nokkurr

vib lærban mann. »þab er satt«, svarabi hann, »en sú trú er

eins og þeir menn, sem aldrei eru heima«.
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Lofrvík Í4. hafbi eittsinn orkt kvæí)i, sem hann bab Boileau
um ab segja sjer álit sitt um. Boileau las kvæbib og iekk

konungi þab aptur meb þessum orbum: »ybar liátign er ekkert

ómogulegt; þjer hafib mí ætlab ab biia til smekklaust kvæbi, og

ybur hefur tekizt þab fremur öllum vonum«.

Spekingurinn Sólon var eiítsinn spurbur ab, hverr vegur væri

beinastur til þess ab koma löndum og ríkjum í blómlegt ástand.

»Sá«, svarabi hann, »ab þegnarnir hlýbi yfirvöldunum, og yfir-

völdin lögunum«.

Menn spurbu eitt sinn ríkan kaupmann á Englandi, hvers

vegna hann hefbi gefib einum af óvinum sínum dóttur sína til

eiginkonu. »þab gjörbi jeg til ab hefna mín á honum«, svarabi hann.

Herramabur nokkurr var á ferb á Englandi, og veit hann ekki

fyrri til, en ab honum vebur ræningi, sem setur pístólu fyrir

brjóst honum, og segir: »kaupib þjer af mjer þessa skammbyssu,

herra minn, þjer skulub fá hana fyrir 1000 dali. Herramabur-

inn skildi, hvab ræninginn fór, og sá, ab hjer var ekki um gott

ab gjöra. Iíann þorbi ekki annab en ab ganga ab bobinu, og

taldi ræningjanum ut peningana. Ræninginn taldi þá vandlega;

síban hneigbi hann sig fyrir herramanninum, fjekk honura skamm-
byssuna, og fór. þab fyrsta, sem herramaburinn gjörbi, var ab

miba byssunni á ræningjann, en hann sá, hvab herramaburinn

hafbi í hyggju, og sagbi hlæjandi: »verib ])jer ekki ab hafa fyrir

þessu, herra minn, skammbyssan er ekki hlabin«.

Prentari einn í Lundúnaborg hafbi eitt sinn fengib einkaleyli

til ab láta prenta nýja útgáfu af Biblíunni. Nokkru seinna kom
sonur hans í samkvæmi, og var hann klæddur í græn föt meb
gylltum borbum, og virtist sumum klæbnabur hans fremur bera

vott um smekldeysi. þar eb mi fáir þekktu hann af þeim sem
vibstaddir voru, fóru sutnir ab stinga saman neíjum um, hverr

þetta mundi vera. »þekkib þjer hann ekki«? sagbi stiílka nokkur,

sem vib var stodd, »þab er nýja Biblían í kálfsskinni, gyllt í

snibunum, en titilblabslaus«.

Trjesmibur nokkurr hafbi verib vibstaddur þar sem áfiog

fóru fram, og var hann kallabur fyrir rjett sem vitni. Dóm-
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arinn, sem hjelt rjettinn, var vanur ab reyna ab ílækja vitnin,

til þess, eins og hann kvab ab orbi, »>ab koniast eptir sannleik-

anum«. Hann ætlabi því ab fara eins meb trjesmibinn, og spurbi

hann mebal annars, hversu langt hann heíbi stabib frá þeim,

sem voru ab íljugast á. »Fjögur fet og hálfan sjötta þumlung«,

svarabi smiburinn. »Hvernig veiztu þab svo nákvæinlega?«

spurbi dómarinn. »Mig grunabi,« svarabi smiburinn, »ab eitt-

hvert flánib kynni ab spyrja svona aulalega, og þessvegna mældi

jeg þab «

.

þab var einhverju sinni ab drottningin sagbi vib skáldib

Bautru, ab sig langabi til ab sjá konu hans. Hann lofabi ab

koma meb hana, en sagbi um leib vib drottningu
,

ab kona sín

heyrbi mjög illa, svo ab hun yrbi ab tala hátt vib hana. Drott-

ningin lofabi því. Síban kemur Bautru meb konu sína til drott-

ningarinnar, en sagbi henni ábur, ab drottningin heyrbi mjög illa,

svo ab hún yrbi ab kalla í eyru hennar, kona hans lofabi því.

þegar hún kom á fund drottningar, byrjabi drottningin samtalib

meb þ ví

,

ab hrópa af öllum kröptum í eyru hinnar; en hún
gjorbi hib sama vib drottningu. Konungurinn var vibstaddur, og

af því ab honum hafbi verib sagt hvernig á öllu stæbi, gat hann

ekki rábib sjer fyrir hlátri. Drottningu fór loks ab gruna margt

og spyr: »hefur mabur ybar sagt yburabjeg heyrbi illa « ? Konan
gat ekki borib á móti því. »Og fanturinn«, mælti drottning;

»hann hefur þá gabbab okkur bábar, því hib sama hefur hann
sagt mjer um ybur«.

Frakkneskur hersforingi nokkurr var eitt sinn á hergöngu meb
sveit manna, og lá leib þeirra um mjög örbugan og hættulegan

veg. Hann bab menn sína ab halda veláfram, og vera hugrakka.

þá sagbi einn af dátunum: »]>ab er hægt fvrir ybur, lierra hers-

höfbingi, ab segja oss ab halda áfram og vera hugrakkir; þjer

sitjib á góbum hesti, en vjer verbum ab vaba aurinn uppí hnje«. Obar
en hershofbinginn heyrbi þetta, stje hann afbakí, og baub þes3um

dáta ab fara á bak. Dátinn skorabist undan í fyrstu, en varb

þó ab hlýba. En er hann hafbi setib skamma stund á hestsbaki,

kom skot í hann frá óvinunum, svo ab hann fjell daubur til

jarbar. »Sjáib nú«, sagbi þá hershöfbinginn, »hinn æbsti sess er

ekki ætíb hinn óhultasti«. Síban fór hann sjálfur á bak aptur, og

hjelt áfram ferb sinni.
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Mabur nokkurr gjörbi sig sekan í því, ab búa til falsaba

peninga, en þab komst upp á þenna hátt: Hann sendi son sinn,

íimra ára gamlan, til vínsölumanns þar nálægt meb einn ríkisdal,

og átti hann ab fá honum víxlab. Vínsölumaburinn skobabi

peninginn vandlega, og sagbi síban: »þennan pening vil jeg ekki;

hann er falsabur«. »þab getur ekki verib«, sagbi drengurinn,

»hann fabir minn hefur biiib hann til sjálfur «

.

þorp nokkurt varb fyrir eldsvoba, og brunnu Öll lnisin í því

nema kirkjan, skólinn og veitingabúsib. þegar nú skólameistarinn

ætlabi ab fara ab útlista fyrir börnunum hvernig á þessu stæbi,

sagbi hann: »Börn mín gób, þab er hegning frá gubi, ab öll

húsin skuli hafa brunnib, en ab kirkjan, skólinn og veitingahúsib

skuli standa enn, þab er kraptaverk. Ykkur kann ab furba á, ab

veitingahúsib, þar sem svo margir lestir fara fram, skuli hafa

komizt hjá eldsvobanum. Jeg skal segja ykkur hvernig á því

stendur. Kirkjuna og skólann hefur gub varbveitt, en fjandinn

hefur haldib hönd sinni yfir veitingahúsinu«.

Ilerramabur nokkurr kom til Gybings, til ab selja honura

gömul föt af sjer. þegar kaupin voru gjörb, sagbi herramabur-

inn: »Gybingur minn, veiztu þab, ab þegar Gybingur er hengdur

á Englandi, þá er sibur ab hengja asna vib hlibina á honum«.
»þangab væri hvorugum okkar gott abkoma«, svarabi Gybingurinn.

Bóndi nokkurr reib í kaupstab, og varb þar drukkinn. þegar

hann ætlabi heim, lagbi hann hnakkinn öfugan á hestinn. Lags-
menn hans sögbu honum til þessa, en hannvarb reibur, ogsagbi:

»hvab varbar ykkur um þab? vitib þib liverja leibina jeg ætla

ab ríba«?

Prestur nokkurr sagbi í ræbu sinni, ab fjandinn mundi taka

alla okurkarla, og bera þá beint til helvítis. Af þessu varb okur-

karl nokkurr, sem heyrbi ræbuna, reibur mjög, og fór ab tala um
þessi orb prests vib einn af vinum sínum. »þab er ekki nema
vitleysa«, sagbi vinur hans, » trúbu aldrei þessu. Fjandinn fer

varla ab hala svo mikib vib þá ab bera þá; jeg trybi )ví heldur,

ab hann tæki í abra löppina á þeim, og sleugdi þeim þannig

nibur til helvítis «

.
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Oldrub stulka var viðstödd þar sem ný kirkjuklukka var vígo,

og sagbi liun, ab hljdö klukkunnar væri eigi ndgu dinnnt. Maí)ur,

er vib var staddur, svarabi: »þab er af því hun er svo ung;

þegar hun er orbin eins gömul og þjer erub nu, verbur hun líka

eins diramröddubu.

Glæpamabur, er var dæmdur til dauba, öblabist þá náb af

konungi
,

ab hann mætti sjálfur kjösa daubdagann. »Jeg þakka

ybar mildustu hátign«, mælti hann, »jeg kýs mjer þá ab deyja

ur elli«.

Hinn víbfrægi enski stjörnarherra Fox var mjög skuldugur,

en af því menn vonubu ab hann mundi erfa bröbur sinn, lávarb

Holland, er var aubugur, hafbi Fox lánstraust. En er Holland

fæddist sonur, koinu lánardrottnar Fox til hans flokkum saman
og beiddust, ab hann tæki til einhvern dag er hann vildi borga

skuldir sínar á. Fox gekk stundarkorn um gölf þegjandi, eins og

væri hann ab hugsa málib, og mælti síban: »mjer kom til hugar,

lierrar góbir, ab nefna upprisudaginn
, en af því þab er líklegt,

ab vjer höfum þá mörgu ab sinna, vil jeg nefna næsta dag eptir

upprisuna, ef ybur gæti gebjast sá dagur«.

Abalsmabur nokkurr kærbi málarann Michael Angelo fyrir

páfa Klemens hinum sjöunda fyrir þab, ab hann hefbi málab hinn

síbasta döm fyrir kirkju eina í Röm og sett mynd sína mebal
hinna fordæmdu í helvíti; bab hann páfann ab skipa ab þurka
tít myndina. Páfinn svarabi: »>þab er mjer leitt ab geta eigi orbib

vib tilmælum ybar; jeg hefi vald til, ab taka syndara úr hreins-

unareldinum, en eigi yald til, ab taka neinn ur helvíti«.

Gárungur nokkurr spurbi aldraba stölku, hvers vegna allar

stiilkur yrbu gubhræddar
,

þegar þær kæmust undir þrítugt.

Stölkan svarabi: » til þess geta legib mörg rök, en þau eru sterk-

ust, ab þær votta gubi hjartans þakkir fyrir þab, ab hann hafi

eigi látib þær faila í hendur djöfiinum í manns mynd«.

Ár 999 var inikib öár á Persalandi; uppskeran hafbi brugb-

izt um mörg ár og leit mjög illa ut. Azud ad Dauloh sat

þá ab ríkjum í Persíu; hann var vitur stjörnari. Hann komst
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mjög viö af neyb tolksins og Iagbi sjálfur hart á sig, en aubmenn
landsins lifbu í óhófi. Ljet þá Azub þab bob ganga ut um allt

ríki sitt, ab fyrir hvern fátækling er dæi af suíti skyldi hengja

einn aubmann. Eptir ab menn heyrbu bob þetta kepptust allir

vib ab líkna hinum fátæku, svo enginn dó af harbæri.

Hollenzkur sendiherra, er var mjog feitur, en eigi vitur, var

í samkvæmi; tók hann á maga sjer og mælti: »þessi hefir kostab

ríkib mikib«. Stiilka, er nærstödd var, svarabi: »þab hefbi verib

betra ab kosta því uppá höfubib«.

Tveir menn voru á gangi á Svisslandi, og dábust ab ýmsu
í nátturunni. »þ>ab er merkilegt«, sagbi annar þeirra, »ab gub
skyldi geta skapab þetta allt á 6 dögum«. Iiinn svarabi: »verkib

á því er líka eptir því«, og benti á fjalls brún, er hrunib hafbi.

VII. Sög-ur ýmislegs cl'nis.

Ljónib og Androkles.

Eitt sinn var þra:ll nokkurr, ab nafni Androkles. Hússbóndi

hans fór svo illa meb hann, ab hann gat ekki lengur þolab slíka

mebferb. Hann sagbi því vib sjálfan sig: »þab er betra ab devja,

en ab lifa í þessu volæbi. Jeg skal því strjúka frá hussbónda

mínum. Ef bann nær mjer aptur, veit jeg, ab hann lætur pinta

mig til daubs, en betra er ab deyja, en ab lifa vib eymd. Ef

jeg kemst undan, þá get jeg haldib mjer vib á skógum og eybi-

mörkum; ab sönnu lifa þar óarga dýr, en þau munu naumast

fara ver meb mig, en mennirnir hafa gjört. Jeg skal því

lieldur fela mig þeim á vald, en ab lií'a eins og aumur þræll«.

þegar hann var biiinn ab einsetja sjer þetta, greip liann bib

fyrsta tækifæri, sem honuin baubst, til þess ab strjúka frá húss-

bónda sínum, og faldi liann sig í þjettum skógi. En þá varb

hann þess var, ab hann hafbi flúib úr einni eymdiimi í abra.

Hann var búinn ab ráfa þar í ákóginum, matarlaus, og loks lor

hann í örvæntingu inn í helli, sem bann fann. þar ætlabi hann

ab bíba daubans.

En þegar hann hafbi legib þar um hríb
,
heyrbí hann ógur-

legan hávaba, líkast því sem óarga dýr öskrabi. Hann stökk
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upp, og ætlabi dt úr hellinum, en er hann var kominn í liellis-

mnnnann, stób t’yrir honum afarstórt Ijón
,
sem bannafci honum

vitgöngu. jNú hjelt Androkles, ab hann ætti ekki langt eptir

ólitab; en í stab ])ess ab Ijónib hlypi í hann, eins og hann bjóst

vib, gekk þab ab honum hægt og hægt, án þess ab láta í ljósi

neina reibi, og gaf um leib frá sjer aumkunarlegt hljób, rjett eins

og ab þab væri ab bibjast bjálpar af manninum.
Androkles var einbeittur mabur, og fdr nu ab skoba ljónib

nákvæmar. Hann sá ab þab stakk vib á einum fætinum, og er

hann gætti ab nákvæmar, sá hann, ab ioturinn var bólginn mjög.

þegar hann sá ab ljónib ætlabi ekki ab gjöra honum neitt mein,

ták hann fótinn á því milli handa sinna, og skobabi hann, eins

og þegar læknir er ab skoba sjúkling. Hann sá þá, ab stór

þyrnir hafbi stungizt uppí ilina á því; þess vegna var fóturinn

bólginn, og var farib ab grafa í honum. Ljónib var kyrrt á

meban, og lofabi bonum ab fara meb fótinn á sjer eptir vild

sinni. Androkles dró þyrninn nt tír fætinum á því, og færbi tít

mikib af grepti.

þegar ljónib fann, ab verkurinn minnkabi vib þessar abgjörbir

hans, |)á vissi þab ekki hvernig þab átti ab láta af glebi. þab
stökk í kringum Androkles eins og kátur hundur, sleikti á honum
hendur og fætur, og dinglabi rófunni.- Síban gaf þab honum
alltaf ab eta meb sjer, í hvert skipti sem þab fór á dýraveifear.

þannig lifbi Androkles hjá Ijóninu í nokkra mánubi. En eittsinn,

er hann haffei gengib lengra, en vani hans var, frá hellinum, þá
varb hann fyrir flokki af hermönnum, sem höfbu verib sendir tít

til ab leita hans. þeir tóku hann höndum, og færbu hann í

fjötrum heim til htíssbónda hans.

Htíssbóndi hans dæmdi bann til dauba, og var daubahegning

hans ákvefein þannig, afe ólmt ljón, er haffei verife svelt í marga
daga til þess ab gjöra þafe enn ólmara, skyldi rífa hann á hol.

Dag þann, er daufeahegning hans skyldi framfara, höfbu

safnast saman ótal margir áhorfendur, til þess afe horfa á þessa

óttalegu sjón. Androkles var látinn vopnlaus á bert svæfei, sem
til þess var ætlafe. Ab vörmu spori kom Ijónife æbandi fram

meb opib ginife, reistan makkann, og eldur brann úr augum þess.

En er þafe leit Androkles, þá fleygfei þab sjer þegar nifeur fyrir

fætur honum, sýndi honum vinahót, eins og tryggur hundur sýnir

htíssbónda sínum, og lýsti á allar lundir, sem þab gat, glebi sinni

yfir því, ab hafa fundife hann aptur. Allir áhorfendurnir undrufeust

þetta, og landstjórinn í því landi. sem var einn af áhorfendunum,

kallabi tíl Androklesar, og baufe honum ab skýra frá, hvernig á

þessu stæbi.

Androkles sagfei þá upp alla söguna, hvernig hann hefbi bitt
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ljónib í skóginum, og læknab þab, og ab þetta væri sama ljdnib,

og þab, sem hefbi alib önn fyrir sjer í hellinum. Allir þeir,

sem vib voru, undrubust þessa sögu, og bábu þeir landstjórann

ab gefa Androklesi grib. Ljet hann |)ab ab orbum þeirra, og gaf

hann honum ekki ab eins líf, heldur og ljónib líka, sem þannig

hafbi frelsab líf hans tvisvar.

Fj esjóburinn.

Nitokris, drottning i Babylon, baub, ab sjer skyldi reisa

minnisvarba, mcb þessum orbum á: »Ef nokkurr þeirra konunga,

sem ríkja munu í Babylon, kemst í fjeskort, þá opni hann leibi

mitt, og taki hann þaban, þab hann meb þarf. En ekki skal

liann raska minni ro, nema hann sje í verulegum vandræbum«.

Leibib var látib osnert þangab til undir stjdrn Daríusar Hýstaspes

sonar. Hann var ágjarn konungur, og gat ekki þolab, ab

fjársjobur sá, er hann hjelt ab fdlginn væri undir leibi þessu,

lægi dnotabur. Hann Ijet því grafa upp leibib, en fann þar ekkert

nema rotinn líkamann, og |)essi orb, ritub á bdkfell: »>ágirnd

þín heíir leitt yfir þig smán, en ekki aubgab þig. Ef þii ekki

hefbir verib dsebjandi, þá hcfbirbu ekki látib mauragirnd þína

leiba þig til þess ab raska rd framlibinna«.

Gjafirnar.

Fátækur daglaunamabur átti dálítinn matjurtagarb. Eitt

liaust, er hann var ab taka upp ur garbinum, var þar ein gulrdfa,

sem.var svo dvanalega stdr, ab allir, sem sáu hana, furbubu sig

yfir því. »Jeg skal gefa lnissbdnda mínum þessa rofu«, sagbi

daglaunamaburinn, »honum þykir vænt um, ab vib ræktum vel

garbana okkar«.

Haun fdr þvínæst meb rdfuna til hússbönda síns, og gaf

honurn hana. Hiissbdndinn lofabi hann fyrir hirbusemi og ástundan,

og gat' lionum þrjá gullpeninga.

Skammt þaban bjd bdndi einn, aubugur og ágjarn. Hann
frjetti, hvab herramaburinn hafbi gefib bdndanum fyrir gulrdfuna,

og hugsabi sjer nii einnig ab maka krdkinn. »Jeg skal gefa

herramanninum kálfinn minn«, sagbi hann vib sjálfan sig, »ef

hann borgar þrjá gullpeninga fyrir eina gulrdfu, þá vona jeg ab

hann greibi fyrir sig, ef jeg gef honum kálf«.

Hanri teymdi síban kálfinn upp til herramanusins og bab

hann ab þiggja hann. En horramaburinn vissi, í hverjum tilgangi

bdndinn færbi sjer kálfinn, og kvabst ekki vilja þiggja hann.

Bdndinn bab hann innilega ab sýna lítillæti, og gjöra sig ekki



Sögur ýmislegs eí’nis. 47

apturreka mefc |)essa litlu gjöf. Loksins sagbi herramaburinn

:

»fyrst ab þjer er svo annt um |)ab, skal jeg þiggja gjöf |)ína.

En þar sem þú ert svo örlátur vib mig, ætti jeg ab sýna lit á

ab gefa þjer eitthvab í stabinn. Gjörbu svo vel og þiggbu áf

mjer þessa gulrófu, hún hefur kostab mig þrefalt vib þab, sem
kálfurinn þinn er verbur«, og um leib fekk hann honum gulrófuna,

sem daglaunamaburinn liafbi gefib lionum.

Bóndinn labbabi sneyptur burt meb gulrófu sína.

Hestur Hassans.

Stór kaupmannalcst var á ferbinni tilDamaskus. Ræningjar

frá Arabíu rjebust á hana, og unnu þeir brátt sigur yfir kaup-

mönnunum. Ræningjarnir fengu þar ógrynni herfangs, og voru

þeir cinmitt ab rannsaka þab og skipta því, |)egar þar bar ab

flokk hermanna, sem scndir höfbu verib út frá Akre til þess ab

leibbeina kaupmannalestinni. Hermennimir báru ræningjana ofurliba,

margir þeirra voru drepnir, en hinir herteknir; voru þeir bundnir

og hjeldu hermennirnir meb þá á leib til Akre.
Einn af hinum herteknu ræningjum hjet Hassan. Hann haíbi

fengib skot í handlegginn, og var hann settur uppá ulfalda.

Hassan átti ágætan hest. Hermennirnir höfbu tekib hestinn ab

herfangi, og var liann meb í ferbinni.

Kvöldib ábur, en þeir bjuggust vib ab ná Akre, höfbu

liermennirnir sett herbúbir sínar á hálendi nokkru. Ilassan lá

fyrir utan eitt tjaldib, og voru fætur lians bundnir meb leburól.

Sár hans olli lionum svo mikils sviba, ab hann gat ekki sofib um
nóttina. Hann sá hest sinn standa þar skammt frá í hapti, og

laugabi hann til ab kvebja hann í síbasta sinni. Hann skreib því

á liöndum og knjám þangab, er hesturinn stób.

»Vinur minn«, sagbi hann vib hestinn, »hvab verbur nú um
þig, þegar þú ert kominn í hendur Tyrkja? þeir munu loka þig

inni í einhverjum óheilnæmum stalli. Kona mín og börn munu
ekki framar færa þjer úlfaldamjólk til ab drekka, eba gefa þjer

liafra ab eta úr lúkum sínum. Aldrei munt þú framar j)jóta yfir

eybimörkina eins og elding, aldrei munt þú framar baba þig í

Jórdan. Farbu heim til mín aptur, og segbu konu minni og

bÖrnum ab þau fái aldrei framar ab sjá inig, og færbu þeim hina

síbustu kvebju frá mjer«.

Síban nagabi Hassan sundur skiunól ])á. sem hesturinn var

heptur meb. En þegar liesturinn sá hússbónda sinn liggja særban

og máttvana fyrir fótum sjer, þá var eins og honum dytti eitt í

hug, sem engin mannleg túnga hefbi getab sagt honum. Hann
bcygbi nibur höfubib, og greip í lcburbelti, sem hússbóndi hans
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uni inittib; síban tfík hann hann raeb tonnunum upp á

beltínu, og hljóp burt. þannig bar hann hussbdnda sinn í niunn-

inum langan veg, yfir eybimerkur og íjöll, og nam ekki stabar

fyr en harin var kominn lieim meb hann þangab, sem hiíssbóndi

hans átti heima. Hann lagbi hann nibur fyrir fætur konu lians

og barna, en síban fjell hann sjálfur til jarbar, og dó af þreytu.

Allir vinir og ættmenn Hassans grjetu yfir .dauba hestsins,

og fleira en eitt skáld mebal Araba hefur haldib uppi minningu
hans í ljófeum sínum.

Hib unga vitni.

Fyrir nokkrum árum var lítil stulka, ab eins níu ára gömul,

köllub fyrir rjett sem vitni í þjófnabarmáli. þjófnaburinn hafbi

verib drýgöur í husi föbur hennar; hún haföi stabiÖ þjóíinn ab

verkinu, og var því vitnisburbur liennar mjög áríbandi. Talsmanni

þjófsins var ekki um, ab stúlkan væri leidd sem vitni, því hann

vissi, ab framburbur hennar mundi skaba málstab hans. Hann
sagbi þvf vib hana, þegar hún kom fram fyrir rjettinn: »stúlka

mín, er þjer kunnugt um ebli eibsins«? — »>Jeg veit ekki hvab

þjer eigib vib, herra minn«, svarabi hún. — »þarna sjáib þjer«,

sagbi talsmabur þjófsins vib dómarann, »hún hefur enga hugmynd
um þýbingu eibsins. Er þab ekki órækur vottur þess, ab hún er

ekki vitnisfær? Framburbur hennar getur ekki tekist til greina«.

»Látum oss athuga þab betur*
,

sagbi dómarinn. »Komdu
hingab, stúlka mín, og segbu mjer, hefurbu nokkurn tíma unniÖ

eib«? — »Nei herra minn«, svarabi stúlkan, og robnaöi vib. —
»llefurbu nokkurn tíma ábur verib kölIuÖ fyrir rjett sem vitni«?

spurbi dómarinn. — »Nei, aldrei fyr«, svarabi hún. »þekkirbu

þessa bók«? sagbi dómarinn, og benti um leib á Biblíuna, seni

lá þar á borÖinu. — »Já, herra minn, þab erBiblían«. — »Hef-

urÖu nokkurn tíma lesiÖ í þeirri bók«? — »Já, herra minn, jeg

les í henni á hverjum clegi « .
— »Veiztu livab Biblían er«? —

»Já, hún er orb Drottins«. — »Rjet.t, barnib mitt, legöu hönd

þína á þessa bók«.

Hún lagbi hönd sína á Biblíuna; dómarinn mælti fram orÖ

vitnaeiÖsins, og hún hafÖi þau upp eptir honum. Meb hendina

á Bibiíunni sagbi hún: »Jcg sver þab hátíblega, ab þab, sem jeg

nú ætla ab fram bera, er sannleikur, sannleikurinn án afdráttar

og ekkert annab en sannleikur. Svo sannarlega hjálpi mjer guö«.

»Nú ertu búin aÖ vinna eib sem vitni«, sagbi dómarinn.

»Veiztu nú, hverjar afleiöingarnar verba, ef þú ekki segir sann-

leikann«? — »Já«, mælti stúlkan. »Hverjar eru þær þá«?
mælti dómarinn. »Jeg verb sett í díblissuff, mælti stúlkan. »Og
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er þarmeb búib«? mælti dómarinn. »Nei«, mælti stiílkan, »jeg

verb einnig útilokub frá þvf ab komast í gubs ríki«. >* Hvernig

veiztu þab«? mælti dómarinn.

Hun tók Biblíuna, fletti upp 20 Cap. í 2 bók Mósis, 16 versi,

og las: »þú átt ekki ab bera falskan vitnisburb á móti þínum
náunga«. »þetta var mjer kennt«, sagbi hún, »ábur en jeg kunni

ab lesa í Biblíunni«.

»Hefur nokkurr sagt þjer, ab þú ættir ab bera vitnisburb f

þessu máli«? spurbi dómarinn.

»Já«, svarabi hún, *þegar móbir mín heyrbi, ab þab ætti ab

stefna mjer, þá kallabi húh á mig inn í herbergi sitt, og sagbi

mjer ab hafa upp gubs tíu laga-boborb
; síban fjellum vib á knje,

móbir mín og jeg, og bábum gub ab gefa mjer náb til þess ab

skynja, hversu ógublegt þab væri ab bera falskan vitnisburb á

móti sínum náunga, og ab gub vildi hjálpa mjer ab segja sann-

leikann, ef mjer yrbi stefnt. Og þegar jeg fór af stab, hingab,

þá kyssti móbir mín mig, og sagbi: »mundu eptir áttunda bob-

orbinu, og gleymdu því ekki, ab gub heyrir hvert þab orb, sem

þú segir fyrir rjettinuma.

• Og trúir þú þessu sjálf« ? sagbi dómarinn og viknabi vib.

»Já herra minn « ,
sagbi stúikan, og einlægnin skein úr augum

hennar, svo ab aubsjeb var ab hún sagbi satt.

• Gub blessi þig, barnib mitt ,« sagbi dómarinn. »þú átt

góba móbur«. Síban sneri hann sjer ab talsmanni þjófsins og

mælti: nþetta vitni er gilt«. Eptir litla þögn bætti hann vib

þessum orbum: »ef jeg væri ákærbur, og væri saklaus, vildi jeg

bibja Drottinn ab senda mjer annab eins vitni, og þessi stúlka

er, til ab bera vitni um sakleysi mitt«. Síban var framburbur

hennar tekinn til greina.

þessi litla stúlka talabi sannleikann, þegar henni var stefnt

fyrir rjettinn sern vitni. En vjer eigum ab ímynda oss, ab vjer

ætíb stöndura frammi fyrir rjetti, hvenær sem vjer tölum orb frá

munni. Heimi þessum má líkja vib stórkostiegan rjett: Drottinn

er dómarinn.

Klukkan í herberginu rainu.

I herberginu mínu stendur klukka. þab er allra fallegasta

klukka, gyllt og fágub, útskorin meb rósum og búin ýmsu skrauti.

Allir sem heimsækja mig, dást ab því, hvab klukkan mín sje

falleg. En — því mibur — hún hefur galla, og þab slæman
galla — hún gengur ekki. þó jeg dragi hana upp, þá stendur

hún samt; hvernig sem jeg fer ab, get jeg ekki komib henni til

ab ganga. Vísirarnir hreifast ekki. Klukkan mfn er því ónýt,

4
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og þó htín sje fögur á ab líta, þá er hún samt slæm klukka f

orbsins eiginlegasta skilningi, af þvf ab hán uppfyllir ckki sína

ákvÖrí)un. þetta var jeg ab hugsa um klukkuna mína um daginn,

og þá datt mjer í hug: eru ekki í heiminum margir menn, sem
eru eins og klukkan mín? Eru ekki margir karlar, margar konur

og mörg börn, sem uppfylla ekki betur sína ákvörbun en hún?
Gub hefur skapab mennina til þess ab þeir elskubu sig, þjánubu

sjer og gjörbu sinn viljá; ef þeir nú hvorki elska hann, ])júna

honum, nje gjöra hans vilja, þá uppfylla þeir ekki sína ákvörbun

;

og ef þeir ekki uppfylla sína ákvörbun, þá eru )>eir slæmir og

ónýtir, hversu álitlegir sem þeir kunna ab vera útlits og vibkunn-

anlegir í framgöngu; því jeg segi þab enn: bæbi menn og hlutir

eru ónýtir og slæmir, ef þeir svara ekki til þess tilgangs, sem
>eir eru gjörbir í. Gub hefur ekki kallab oss til þessa lífs til

)ess ab vjer einungis skyldum skemmta oss, og eyba tímanum í

holdlegum munabi. Hann liefur skapab oss til þess, ab vjer

skyldum gjöra hans vilja. Lesari! ef þjer verbur þessi spurning

á vörum: »hvernig á jeg ab gjöra gubs vilja«, |)á skal jeg segja

þjer þab. þ>ú átt ab heibra föbur þinn og móbur, virba ]>au og vera

þeim aubsveipur; þú átt ab varast vondan fjelagsskap; þú átt ab

fylgja eptirdæmi góbra manna; þu átt ab bibja gub ibulega, og

ekki þreýtast; þú átt ab lesa heilaga Ritningu, og breyta eptir

)ví, sem hún kennir þjer. En sjerílagi gjörir ])ú gubs vilja, ef

)ú gefur Jesú bjarta þitt, treystir honum sem þínum frelsara, og

bibur liann ab senda ])jer sinn heilaga anda; án hans lijálpar ert

þú einkis megnugur.

Kæri lesari! hugsabu um þetta. þ>jer getur aldrei of opt

komib til hugar þessi spurning: uppfylli jeg þann tilgang sem
gub hefur skapab mig í?

þab er hart.

»J>ab er hart ab hafa ekki annab en kálmeti ab bor,ba, þegar

abrir hafa allskonar kræsingar<«, sagbi Jón vib móbur sína, þar

sem liann sat og var ab borba úr trjeskál. »þab er hart ab

þurfa ab fara svona snemma á fætur á morgnana í þessum kulda,

og verba ab erfiba allan daginn, þarsem abrir ekkert hafa annab

ab gjöra en ab skemmta sjer. þab er hart ab þurfa ab vaba

snjóinn, þar sem abrir geta ekib í vögnura sínum«.

»þab er mikil blessun«, sagbi móbir hans, þarsem hún sat

og var ab prjóna, »þab er mikil blessun, ab hafa nóg ab borba,

þar sem svo margir eiga ekki munnbita til ab sefa hungur sitt;

ab eiga hús yfir höfubib, þar sem svo margir eru heimilislausir;

þab er mikil blessun ab hafa sjón og heyrn, og krapta til
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ab vinna, þar sem svo margir eru sjónlausir, heyrnarlausir og

veikir«.

»þjer tinnst nu heldur aldrei neitt vera hart«, sagbi Jón.

»Ju, Jón minn«, sagí)i móhir hans; eitt er þab, sem mjer

finnst mjög hart«.

»Hvab er þaí)«? sagbi Jón, og varb glabur vib, því nu

hjelt liann ab móbir hans hefbi fundib eitthvab umkvörtunar efni.

»þab skal jeg segja þjer, drengur minn,« sagbi hún. »Mjer

virbist þab hjarta vera mjög hart, sem ekki er þakklátt vib gub

fyrir abra eins blessun og þá, sem hann lætur oss í tje«.

Washington og undirhershöfbinginn.

þab bar vib eitt sinn í frelsisstríbi Ameríku manna, ab und-

irhershöfbingi nokkurr, sem hafbi litla sveit manna yfir ab rába,

var ab skipa mönnum sínum ab láta stórt og þungt trje uppá

varnargarb nokkurn, sem nýbúib var ab byggja. Trjeb var svo

þungt, ab menn hans naumast gátu valdib því, en hann snerti

ekki á því
,

heldur stób hjá og hrópabi: samtaka, herbib ybur,

áfram, o. s. fr. í þessurn svifum bar þar ab mann ríbandi;

hann var ekki á einkunnarbúningi og þekkti undirhershöfbinginn

hann ekki. Abkomumabur veik sjer ab undirhershöfbingjanum, og

mælti: » Viljib þjer ekki ljá hönd, og hjálpa mönnum ybar lítib

eitt; þeir ætla ekki ab valda trjenu«. Hinn sneri sjer vib snúb-

uglega, og mælti: »herra minn, jeg er undirhershöfbingi«. »Nú,

já, já, þjer erub þab« ! mælti abkomumabur, »fyrirgefib mjer,

lierra undirhershöfbingi«. Síban íór abkomuuiabur af baki, hjálp-

abi dátunum ab koma trjenu uppá garbinn, og lá ekki meir á

libi sínu en svo, ab hann var löbrandi sveittur ab loknu verkinu.

Ab því búnu sneri hann sjer ab undirhershöfbingjanum, og sagbi:

»herra undirhershöfbingi
,

næst þegar þjer eigib elnhverja þraut

ab vinna, og erub of libfár, þá gjörib þjer bob eptir hershöfbingja

ybar, jeg skal þá hjálpa ybur í annab sinn«.

Undirhershöfbingjann setti dreyrrauban, því abkomumabur
var enginn annar en Washington sjálfur.

Tryggur hundur.

Kaupmabur nokkurr á Frakklandi átti peninga hjá einum
skiptavin sínum, sem átti heima nokkub langt frá heimili kaup-

mannsins. þab var því einn góban veburdag, ab kaupmabur
söblabi hest sinn, og reib heiman ab, til ab finna þennan skipta-

vin sinn, og lieimta peninga sína. Hann hafbi ineb sjer hund
sinn. Honum gekk ferbiu greiblega; fekk hann peninga sína

' 4*
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greidda, og hjelt sfóan heimleibis aptur, glabur í bragbi. Hann
batt peningapokann fyrir aptan hnakk sinn, og reib burt. Hund-
urinn stökk í kringum hestinn, og gelti af glebi, rjett eins og

hann tæki þátt í glebi husbdnda síns.

þegar kaupmaburinn hafbi ribib spölkorn heimleibis, för hann

aí baki, ábi hestinum nálægt stórri eik, og hvíldi sig í skugga

hennar. Hann spretti reibtýgjum af hestinum, og leysti peninga-

pokann frá hnakknum, og lagbi liann undir eikina. En er hann
lagbi aptur á hestinn, gleymdi hann peningunum, og reib af stab.

Hundurinn varb þess var, ab peningarnir höfbu orbib eptir, og

liljóp því þangab, er hann vissi, ab þeir lágu og ætlabi ab sækja

pokann
,
en hann var svo þungur, ab hann gat ekki valdib honum.

Flann hljóp þá aptur til hiísbónda síns, og gelti og skrækti til ab

reyna ab minna hann á, hverju hann hefbi gleymt. Kaupmab-
urinn vissi ekki, hverju þetta sætti, og gaf því í fyrstu lítinn

gaum, en hundurinn Ijet því ver, og fór loks ab glepsa í aptur-

fæturnar á hestinum.

Nu datt kaupmanninum í hug, ab hundurinn kynni ab vera

orbinn vitlaus. Og er þeir komu ab litlum læk
,
sem var á Ieib-

inni, tók kaupmaburinn eptir, hvort hundurinn vildi ekki drekka.

En hann sinnti engu, heldur gelti æ meir og meir og beit hestinn

eins og hann gat.

»f>ví mibur er þab svo«, sagbi kaupmaburinn vib sjálfan sig;

»vesælings hundurinn er orbinn vitlaus. Hvab er hjer vib ab

gjöra? jeg verb ab drepa hann
;
annars kann hann ab rába mjer

bana«. Síban tók hann skammbyssu upp úr vasa sínum, og

mibabi á hundinn. Honum tók sárt til hundsins, og sneri hann

sjer undan meban hann hleypti af byssunni. En skotib kom í

hundlnn, og fjell hann til jarbar, og blóbib streymdi úr honum.
Kaupmaburinn gat ekki liorft á þessa sjón, heldur reib burt hib

skjótasta. »þetta var leitt«, sagbi hann vib sjálfan sig, »jeg

hefbi nærri því heldur viljab missa peningana mína heldur en

liundinn minn«. I því hann sagbi þetta, greip hann hendinni aptur

fyrir hnakkinn, til ab vita hvernig fjársjób hans libi, og þá fyrst

varb hann þess var, ab peningarnir voru horfnir þaban. »þetta

hefur vesælings hundurinn verib ab minna mig á«, sagbi hann

þá vib sjálfan sig.

Ilann sneri þá vib, og reib þangab, sem hann hafbi áb. A
leibinni þangab kom hann ab þeim stab, þarsem hann skaut

hundinn; hann sá þar blóbpoll, en hundurinn var horfinn. Víbar

á leibinni sá hann blóbferil, og vissi ekki hverju þab sætti. Loks-

ins kom liann ab eikinni, þar sem hann hafbi farib af baki.

þar lágu peningar hans, og — hjá þeim lá hundurinn. Vesælings

skepnan hafbi dregist þangab, allur blóbugur; þar lá hann, og
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gætti fjársjóðsins, og var þó rjett í andarslitrunum. þegar hann
sá husbónda sinn koma, gat hann rjett ab eins meí) því ab dingla

rófunni látib í ljósi glebi sína. Hann reyndi ab standa á fætur,

en kraptar hans voru þrotnir. Kaupmaburinn gekk aÖ honum og
klappaÖi honum, og var þaö meÖ naumindum aÖ hundurinn gat

sleikt hönd hans; svo var af honum dregib og dó hanu rjett

skömmu á eptir.

Reyndu aptur.

*>Reyndu aptur«
;

þetta er þörf regla fyrir unga og gamla,

ríka og fátæka. þeir, sem vilja færa sjer þessa reglu í nyt,

munu fá miklu áorkaÖ.

Jeg gef ekki mikiö fyrir þann dreng, sem getur setiö grát-

andi og skælandi, þó honum hafi ekki tekizt aö reikna dæmiö
sitt rjett í fyrsta sinni, eÖa þó hann í eitt skipti hafi þyngri lekt-

síu aö læra en vanalega; hann á aö »reyna aptur«, og ekki

gefast upp fyr en hann er buinn aö reikna dæmiö rjett og læra

lektsíuna reiprennandi.

þú hefur kannske lesiö um Kólumbus, sem fann Vesturheim.

þegar hann fyrst vatt npp segl, hversu marga öröugleika haföi

hann þá ekki aö yfirstíga og hversu opt brugÖust honum ekki

vonir hans! Hvorn daginn eptir annan varö hann aö reyna aptur;

loks voru sjómenn hans orÖnir svo þreyttir, aÖ þeir hótuöu
honum aö fleygja honum fyrir borö, ef hann ekki vildi hætta viÖ

fyrirætlan sína. En hann Ijet ekki hugfallast, heldur »reyndi

aptur«, og þaö þangaÖ til aö hann hafÖi fram fyrirætlan sína,

og uppgötvaöi Vesturheim.

En einnig má misbruka þessa reglu, eins og hvorn annan
góÖan hlut.

Einusinni var maöur, sem ætlaöi aö stökkva aö gamni sínu

yfir stóran viöarköst, en hann gat þaö ekki, og meiddi sig í

fætinum. »Hvaöa klaufi er jeg«
,

mælti hann, »aÖ geta ekki

stokkiÖ yfir svona lítinn viöarköst; jeg skal reyna aptur«. Hann
gjöröi aöra tilraun, en meiddi sig þá meir en í fyrra skiptiÖ. Af
þessu varö hann reiöur, svo hann reyndi í þriÖja skiptiö, en þá
meiddi hann sig svo mikiö, aö hann bar þess menjar til dauöadags.

Af þessu sjerÖu, aÖ maÖur á ekki aö »reyna aptur« viÖ

neinn hlut, nema hann sje góöur og nytsamur, og þess veröur,
aÖ maÖur »reyni aptur« viö hann. Sje hann þaÖ ekki, er ekki
vert aÖ gjöra viö hann eina einustu tilraun.

Hvaö sem þú hefur fyrir stafni, þá lát ekki hugfallast.

Ef einhverr lflutur er þess veröur, aÖ þú byrjir á honum, þá er

hann líka þess verÖur, aÖ þú leiÖir hann til lykta. Ef þú byrjar
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á þeirn hlut, sem þú getur ekki leitt til lykta, er þa& sönnun
fyrir þvf, a& anna& hvort hafi þa& veri& heimska af þjer a& byrja

á honum, e&a fávizka a& halda áfram me& hann.

Hugsa&u vel um þa&, sem þú tekst á hendur; og þegar þú
ert or&inn me& sjálfum þjer sannfær&ur um a& þa& sje gott og
nytsamt, þá gefstu ekki upp, heldur reyndu aptur og aptur,

þanga& til þjer tekst þa&. Ef þú fylgir þessari reglu, þá máttu

vera nærri því viss um gó&an árangur.

Allt ver&ur einhverjum a& gó&u.

þa& var eitt sinn, a& fa&ir nokkurr sat um kvöldtíma undir

fagurri eik me& syni sínum ungum
,

og var a& dást a& fegur&

náttúrunnar. Nálægt þeim var fjárhópur á beit. Okunnur ma&ur
gekk þar framhjá, og haf&i hund me& sjer. þegar kindurnar

sáu hundinn, ur&u þær hræddar, og hlupu á ví& og dreif, og

sumar hlupu inní þyrnirunna, sem þar var nálægt. Vi& þa&

misstu þær nokkra lag&a sem festust í runninum.

þegar drengurinn sá þa&, sag&i hann vi& fö&ur sinn: »sjá&u,

fa&ir minn
,

hvernig þyrnarnir rífa ullina af vesælings kindunum I

þa& ætti a& höggva þá upp, svo a& þeir gjöri ekki kindunum
meina. Fa&ir hans þag&i um hrí&, en sag&i sí&an: »þú heldur

þá, a& þa& eigi a& uppræta þessa þyrnirunna«. »Já«, svara&i

drengurinn, »og jeg vildi a& jeg hef&i öxi til þess a& höggva þá upp
me&«. Fa&ir hans svara&i engu, og skömmu seinna gengu þeir heim.

Morguninn eptir gengu þeir út á sama sta&, og höf&u me&
sjer öxi. Drengurinn var kátur mjog, og vildi a& fa&ir sinn færi

sem fvrst a& höggva upp þyrnirunnana. þeir settust aptur undir

eikina, mælti þá fa&irinn vi& son sinn: »heyrir&u ekki hve fagurt

fuglarnir syngja? Eru þeir ekki fallegar skepnura? »Já«, svara&i

drengurinn, »fuglarnir eru þær fallegustu skepnur sem til eru.«

Me&an þeir tölu&u þannig saman, flaug fugl ni&ur í þyrni-

runninn, tók ullarlag& þa&an, og flaug me& hann í nefinu uppí

hátt trje. »Sjá&u nú«, sag&i fa&irinn, »me& þessari ull býr nú
fuglinn til hlýtt og mjúkt rúm handa ungum sínum. Heldur&u

nú ekki a& kindurnar geti misst fáeina lag&a handa fuglunum?

Og sýnist þjer nú rjett a& hÖggva upp þyrnirunnana? »Nei«,

sag&i drengurinn, »vi& skulum lofa þeim a& standa«. »Mundu
þa&, sonur minn,« sag&i fa&irinn, »a& gu&s vegir eru órannsak-

anlegir. þjer fannst þa& hart ígær, a& kindurnar skyldu missa

ull sína; en ídag sjer&u, a& án þessarar ullar hef&u fuglarnir

ekki geta& búi& til hlý hrei&ur handa ungum sínum. Margt kemur
fram vi& oss, sem oss finnst hart, en gu& lætur þa& allt ver&a oss

a& gó&u, því hann er gæzka og kærleikur«.
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Varnargarbu rinn.
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Um áraskiptin 1813 og 1814 voru hryggbardagar fyrir þjób-
verjaland. Allt var í uppnámi, því Frakkar höfí)u vaí)ib inn í

landife. Saga sd, er hjer segir frá, fór fram í litlu þorpi á þjób-

verjalandi. íbuarnir í því kvibu einkum fyrir 5. degi Jaruiar

mánabar, því þá var á enda stutt vopnahlje, sem samib hafbi

verib, og þá mátti buast vib ab allt yrði fullt af dátum, sem
ræntu og ruplubu hverju seni þeir nábu í.

Rjett fyrir utan þorp þetta, fast hjá alfaraveginum, og ein-

mitt þar, sem biiizt var vib aí) dátarnir mundu koma, stóö einstakt

hús, sem var stærra og reisulegra en kotin í kringum þab. í

því lifbi öldrub og rábvönd kona, ásamt dóttur sinni, sem var

ekkja, og syni hennar. Gamla konan var alltaf ab bibja til

gubs, og bab hún hann ab reisa varnargarb kringum þau til ab

varbveita þau fyrir óvinunum. *

«Móbir mín«, sagbi dóttir hennar, uhvab meinarbu meö því

ab vera ab bibja guÖ aÖ byggja varnargarö í kringum okkur?

heldurÖu ab hann gjori þaö«?
»Dóttir gób«, sagbi gamla konan, »jeg meina ekki bókstaílega

)ab, en jeg biÖ gub, ab hann varöveiti oss frá óvinunum á hvern

)ann hátt, sem honum þóknast. En þú veizt, ab Drottni er

ekkert ómáttugt; og ef hann viidi, gæti hann þá ekki einnig byggt

varnargarb í kringum oss« ?

Nóttina eptir var vopnahljeb liÖib, og mátti búast vib her-

mönnunum. þá nótt var ofsavebur og snjókyngi mikil. Brátt heyröu

þau, sem bjuggu í sjerstaka húsinu, ab óvinirnir mundu vera

komnir í þorpib, þab heyröu þau á fallbyssu-skotunum, sem dundu

alla nóttina. þau vöktu alla nóttina og bábu til gubs fyrir

þorpsbúunum
,

og á hverju augnabliki bjuggust þau vib, ab

óvinirnir mundu koma til þeirra; en þab var ekki einusinni barib

ab dyrum hjá þeim. En morguninn eptir, þegar birta fór, sáu

þau hvernig á öllu stób. Um nóttina hafbi veriÖ skafbylur, og

hafbi lagt stóra fönn á ruilli hússins og alfaravegsins ý . svo

ab þeir, sem veginn fóru, höfbu ekkert sjeb til fiusslns.

» Dóttir gób«, sagbi þá gamla konan, »sjerbu nú hve aubvelt

þab var Drottni ab byggja varnargarb í kringum oss«?

Enginn þeirra, sem átti heima í þessu húsi, gieymdi nokkurn

tíma þessari nótt, og endurminningin um hana styrkti jafnan

traust þeirra á gubi.
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Kongsson, konguló og fluga.

Ungur konungssonur nokkurr sagbi opt, ab sjer væri óskiljan-

legt, í hverju skyni gub hefbi skapab kongulær og flugur; hann
sagbist ekki skilja í ab mennirnir hefbu nein not af þeim, og ef

hann gæti, sagbist hann skyldi drepa þær allar. Eitt sinn var

hann í bardaga, beib ósigur, og lagbi á flótta. Hann flýbi inní

skóg, og lagbist þar undir trje eitt og sofnabi. En þar bar ab

dáta einn úr libi óvina hans þar sem liann lá, og var hann
nærri því kominn ab konungssyninum meb brugbib sverb, og

ætlabi ab drepa hann, en í því settist fluga á vör konungssonar,

og stakk hann, svo hann vaknabi. Reis hann þá þegar á fætur,

greip sverb sitt, og rak dátann á flótta.

Nóttina eptir faldi hann sig í hellisskúta nokkrum í hinum
sama skógi; en um nóttina óf konguló ein vef sinn fyrir framan

hellismunnann. Ovinirnir voru ab leita ab honum, og morguninn
eptir komu þeir ab helli þeim, þar sem hann var inni í. þá
sagbi einn af dátunum: »hann er líklega í þessum helli; látum

oss leita hjer«. »Nei«, sagbi annar af dátunum, »ekki getur þab
verib, því ef hann hefbi farib inn í þennan helli, þá hefbi hann
hlotib ab rífa nibur þennan kongulóar vef«.

Konungssonurinn heyrbi hvert orb til þeirra, og þegar þeir

voru farnir, fjell hann á knje, og þakkabi Drottni fyrir frelsan

sína og viburkenndi hann, ab allt sem Gub hefur gjort, er vís-

dóm8fullt og gott.

B æ n i n.

Eptir fárra daga útivist fengum vib mikinn storm, sem stób

í fimiÐ daga.

Jeg ætla ab segja þjer frá litlu atviki, sem bar vib meban
óvebrib var sem mest. A skipinu hjá okkur var drengur einn.

Efst á mastrinu færbist reibinn eitthvab úr lagi, og einhverr varb

ab fara upp til þess ab laga þab. þab var hib mesta hættuverk,

því skipiö rambabi ógurlega í ósjónum. Jeg stób hjá skipherra-

num, og heyrbi hann skipa drengnum ab lara upp. Drengurinn

tók af sjer húfuna, horfbi upp í sigluna, síban út á ólgusjóinn,

og seinast leit hann framaní skipherrann, cins Qg hann vildi

spyrja hann, hvort honum væri alvara. En skipherrann horfbi á

hann aptur meb alvörusvip, og sá drengurinn, ab þar var ekkert

gaman á ferbum. þá hljóp drengurinn fram á skipib
,
var þar

svo sem í tvær mínútur; og síban gekk hann ab siglunni, og fór

upp. Jeg horfbi á eptir honum, og sagbi vib skipherra: »hann

kemur aldrei lifandi ofan aptur; því sendub þjer hann«?
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»>Jeg er libfár á skipinu«, svarabi skipherra; »jeg vil heldur

missa hann, heklur en fullorbinn mann. En hann er aftgætinn,

og klifrar eins og köttur; jeg vona afc hann komist nibur
heill á háfi«.

Jeg leit aptur upp til drengsins, og bjóst jeg vib á hverju

augnabliki ab sjá hann detta.

Eptir hjer um bil fjórbung stundaT kom hann ofan aptur, og
gekk hann brosandi fram fyrir skipherrann.

Seinna um daginn talabi jeg vib hann, og spurbi jeg hann,

hvers vegna hann hefÖi ekki farib upp í sigluna undir eins og
honum var skipab, og hvers vegna hann heföi ábur gengib fram
á skipib.

»Jeg fór þangaö til ab bibja til gubs«, svarabi hann. »Jeg
hjelt ab jeg mundi ekki koma ofan lifandi, og þess vegna vildi

jeg fela gubi sálu mína, ábur en jeg dæi«.

»Hvar hefurbu lært ab bibja gub«, spurbi jeg.

»Heima«, svarabi harm. »Bæbi móbir mín og kennari minn
hafa sagt mjer ab ákalla gub, og þab gjöri jeg«.

»Hvab var þab, sem þu stakkst í treyjuvasann þinn, ábur

en þii fórst upp í sigluna«? spurbi jeg.

»þab var Nýja-Testamentib mitt«, svarabi hann, sem kennari

minn gaf rnjer, þegar jeg kvaddi hann seinast. Jeg hugsabi

mjer, ab ef jeg færist, þá skyldi jeg hafa orb Drottins nálægt

hjarta mínu«.

Gamansögnr.

Tveir kunningjar mættust á förnum vegi. »Hvers vegna liggur

svona illa á þjer«? spurbi annar. »þab er full ástæba til þess«,

svarabi hinn, »einn af mínum beztu vinum var hengdur hjerna

um daginn«. »Fvrir livab«? spurbi hinn fyrmefndi. »Ja«,

svarabi hinn, »þab er nú ekki fyrir mikib. Hann gjörbi ekki

nema þab sem bæbi jeg og þu og hverr annar hefbi gjört undir

sömu kringumstæbum. Hann fann beizli á förnum vegi, og tók

þab upp«. »Hvab þá«, svarabi hinn fyrrnefndi, ekki annab? þab
er hart ab vera hengdur fyrir þab, þó mabur taki upp eitt beizli«.

»Ojá, meir en svo«, svarabi hinn, »en kunningi! satt ab segja

var hestur bundinn vib annan endann á beizlinu«.

Vilhjálmur konungur hinn þribji var eitt sinn á hergöngu meb
lib sitt, og; vissi enginn livab hann hafbi í hyggju, eba hyort

hann ætlabi. Einn af herforingjum hans bab hann ab segja sjer
«



58 Sögur ýmislegs efnis.

livert hann ætlabi ab halda, og hver væri fyrirætlan hans me&
þessari hergöngu. I stab þess ab segja honum þab, spuröi Vil-

hjálmur hann ab, hvort hann gæti þagaÖ yfir leyndarmáli. Hers-

höfbinginn kvabst geta þab. þá svarabi konungur: »viltu trúa

því ab jeg get líka þagab yfir leyndarmáli« ? Og meira fekk

hershöfbinginn ekki ab vita.

íBacon lávarbur hafbi látib reisa handa sjer skemmtihús eitt7

spölkorn fyrir utan Lundúnaborg, og var husib hvorki afarstört

nje skrautlegt. Elísabet drottning kom eittainn þangab til hans,

og furbabi sig yfir, hvers vegna hann hefbi látib gjöra hiisib svona

lítib og öálitlegt. »þab er ekki jeg«, svarabi hann, »sem hef

gjört húsib of lítib fyrir mig, heldur er þab ybar Hátign, sem
hefur gjört mig of störan fyrir luisiba.

Gamall mabur nokkurr mætti sonarsyni sínum, og spurbi

hann, hvort hann væri ab fara. »Jeg er á leibinni í skölann®,

svarabi pilturinn. »þab er fallegt af þjer«
,

svarabi afi hans,

»hjerna hefurbu átta skildinga; vertu altjend ibinn og góbur

drengur; þá vona jeg ab jeg lifi þab ab heyra þig halda líkræbu

yfir mjer.

Munkur nokkurr hjelt eittsinn ræbu, og lagbi útaf hinum
ýmsu tegundum af sælu. Aheyrendunum þótti ræba hans leib-

inleg og urbu allir fegnir þegar hann hætti. þegar hann kom út

úr kirkjunni, sagbi kona ein vib hann: »þjer gleymdub einni

sælunniíi. »Hver var sú«, sagbi munkurinn. »Sælir eru þeir,

sem ekki heyrbu ræbu ybar«, svarabi konan.

Prestur nokkurr talabi í ræbu sinni um mátt drottins, og

sagbi mebal annars, ab allt, sem gub skapabi væri fullkomib í

sinni röb. Gárungi nokkurr, en sem var krypplingur ab vexti,

ætlabi ab henda gaman ab presti fyrir þessi orb, og er prestur

gekk út ur kirkjunni, gekk krypplingurinn í veg fyrir hann og

mælti: »Jeg þakka ybur fyrir kenninguna, prestur minn, en haldib

þjer ab t. a. m. eg sje einnig fuilkominn í minni röb« ? »Já,

fullkominn krypplingur, þab er víst«, mælti prestur.
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Mabur nokkurr eineygbur mætti eitt sinn snemma morguns
kunningja sínum, er hafí)i stóran herbakistil. »Snemma ert þú
kominn á kreik iheb kistilinn þinn á bakinu«, mælti hinn eineygbi.

»Já, vart mun framorbib«, svarabi hinn, því þú ert ekki búinn
ab Ijúka upp nema Öbru auganu enn«.

*

A heimili aubugs herramanns nokkurs hafbi þab lengi verib

þrætuefni milli vagnmannsins og eldastúlkunnar, hvort þeirra ætti

ab sækja rjómann á morgnana til bánda nokkurs þar í nágrenn-
inu. Húsbdndinn kallabi því einn dag bæbi hjúin fyrir sig, sagbi

þeim ab segja sjer frá málavöxtura, og kvabst hann mundi skera

úr þrætu þeirra. Eldastúlkan sagbi, ab vagnmaburinn væri ab

ölóra allan morguninn í eldhúsinu, og þó nennti hann aldrei ab

scekja rjómann, hversu mikib sem hann sæi ab hún hefbi ab

gjöra. — Vagnmaburinn sagbi ab þab væri ekki sitt verk ab

sækja rjóma. »Húsbóndinn mælti: »en hvab kallarbu þá þitt

verk«? »Ab sjá um hestana, aka vagninum og halda Öllu sem
þartil heyrir í reglu«, mælti vagnmaburinn. » Rjett hefur þú ab

niæla«, sagbi húsbóndinn, »jeg ætlast heldur ekki til ab þú gjörir

önnur en þín skylduverk; en nú skipa jeg þjer ab hafa vagninn
tilbúinn á hverjum morgni, og aka eldastúlkunni til bóndans, til

ab sækja rjómann. Jeg vona ab þú getir ekki neitab, ab þab
sje þitt verk«.

Herramabur nokkurr var á ferb, og kom í þorp eitt, þar sem
hann var alveg ókunnur. Hann fór þar inn í veitingahús og
keypti sjer mibdegisverb. þegar hann var búinn ab snæba #g
borga fyrir sig, spurbi gestgjafinn hann, hvernig honum hafi geb-

jazt ab matnum. »Jeg hef borbab svo vel, sem nokkurr getur

ákosib«, mælti herramaburinn. »Ab undanteknum amtmanninum«,
mælti gestgjafinn. » Amtmanninum ? mælti herramaburinn, »jeg

undantek engan«. »Jú, þab verbib þjer ab gjöra«, sagbi gestgjafi.

»Nei«, sagbi hinn, »þab gjöri jeg ekki«
;
og þab er ekki ab fjöl-

yrba þab, þeir fóru ab þræta um þetta. Gestgjafinn, sem var

einn í bæjarstjóminni í þorpinu, vildi láta sýna yfirvöldunum til-

hlýbilega virbingu; hann gjörbist reibur, og stefndi gesti sínum
fyrir amtmann. En blessabur amtmaburinn hafbi aldrei fengib

orb fyrir ab stíga á vitib, og þegar gestgjafi var búinn ab hafa
upp kæru sína,ltók amtmabur á sig amtmanns svip og mælti:

•Herra minn, þab er nú einusinni orbinn vani hjer í þessu þorpi
ab segja þessi orb: „„ab undanteknum amtmanninumu“; þab eru

engin útlát fyrir ybur ab gjöra þab líka; en fyrst ab þjer hafib

L
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þverskallast, þá sekta jeg ybur nú um þrju mörk«. »Jeg verb

þá ab hafa þab«, sagbi abkomumabur, »hjerna eru mörkin; en

þab þori jeg ab segja, ab sá, sem stefndi mjer hingab, er sá

mesti kjáni sem til er undir sólunni — ab undanteknum amt-

manninum. <t

Menn þóttust hafa tekib eptir, ab ríkur maurapúki nokkurr

baub aidrei neinum tii mibdegisverbar meb sjer. Gárungi nokkurr

sagbi vib kunningja sína, ab hann skyldi vebja um, ab maura-
púkinn skyldi bjúba sjer til mibdegisverbar daginn eptir. þeir

vebjubu. Nœsta dag fer gárunginn heim til maurapúkans, einmitt

um þab leyti, er hann vissi ab hann mundi sitja ab mibdegis-

verbi. Hann hittir þjón hans, og segist þurfa fljótt ab tala vib

húsbónda hans, því hann ætli ab kenna honum ráb til ab græbá

1000 ríkisdali. þjónninn fer inn, og segir húsbónda sínum frá

þessu. Maurapúkinn er ekki lengi ab standa upp frá borbum,

kemur út og segir vib gest sinn: »hvab segib þjer, herra minn,

ætlib þjer ab láta mig græba 1000 dali « ? »Já«, segir hinn,

»þab ætlabi jeg, en jeg sje ab þab stendur á máltíb hjá ybur;

jeg fer þá á meban heim til mín ab borba, og svo get jeg komib

aptur«. »Nei, herra minn«, segir maurapúkÍDn, »gjörib þjer svo

vel ab borba meb rajer«. »Jeg gjöri ybur svo mikib ónæbi«,

segir gárunginn. »Nei, öldungis ekki « ,
svarar liinn. þeir ganga

þá bábir til snæbings, og ab endabri máltíbinni segir maurapúk-
inn: »ætli þjervildub nú gjöra svo vel ab segja mjer, hvernigjegá

ab græba þessa 1000 dali « ? »Jú«, svarar gesturinn, » eigib þjer ekki

gjafvaxta dóttur« ? »Jú«, segir maurapúkinn. »þab er mælt ab

þjer ætlib ab gefa henni 10,000 dali í heimanmund; er þab

satt«? »Jú, satt er þab«, mælti hinn. »Heyrib þjer«, segir gár-

unginn, »jeg skal taka hana fyrir 9000 dali«.

Bóndi nokkurr kom til málafærslumanns, sem bjó í grennd

vib hann. Bóndinn bar sig mjög hörmulega og mælti: »hjer

hefur viljab til mikib slys; manneygt naut, sem jeg á, hefur

stangab einn af hestum ybar til daubs; hvernig á jeg ab fara ab

bæta ybur þennan skaba«? »þú ert sóma-mabura, mælti mála-

færslumaburinn
,

»jeg vona ab þú látir mig fá einn af þínum
hestum í stabinn.«

,

»þab er ekki nema sanngjarnt og rjett«,

svarabi bóndinn. »Én, hvab sagbi jeg! mjer varb mismæli, þab

var ybar naut, sem drap einn af mínum hestum«. »Já, ja«,

segir málafærslumabur , » þab gjörir nú stryk í reikninginn
;
jeg verb

ab rannsaka þab betur, og ef« — »Og ef« — greip bóndinn
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íram í, »jeg held ab ekkerfc ef hefbi þurft ab koraa hjer ab, ef

þjer værub eins fus á ab gjöra öbrum rjett, eins og þjer erub

fljötur til ab heimta þab af öbrum«.

Ferbaraabur nokkurr kom kvöld eitt þreyttur og kaldur inn
í veitingahus, og settist svo nærri ofninum, sem var brenn-
beitur, ab hann brendi stígvjelin sín, án þess ab taka eptir því.

Einn af þeira sera vib voru staddir segir þávibhann: »>varib þjer

ybur, herra rainn, þjer brennib brábum sporana ybar«. »>Stíg-

vjelin raín, meinib þjer víst« annsabi ferbamaburinn. »Nei«, svar-

abi hinn, »»þjer erub nú búinn ab brenna þau.«

Ungur herrarnabur nokkurr var nýkominn heim úr langri

ferb. Hann hafbi frá niörgu ab segja, og ekki var trútt um, ab

surat af því, sein hann sagbi frá, væri nokkub ofherrat. Einu-
sinni var hann í sarakværai, og var þar ab segja frá þeini inörgu

dýrindis gjöfura
,
sem furstar og konúngar hefbu geGb sjer í virb-

ingarskyni á ferbinni. þar á raebal var hann rajög fjölorbur

um beizli, sera hann sagbi konungurinn á Frakklandi hefbi gefib

sjer. Hann sagbi ab þab væri alsett gulli og gimsteinum, ogsvo
fagurt, ab hann sagbist ekki tíma ab leggja þab vib hestinn sinn.

»Hvab á jeg annars ab gjöra vib þab« ? sagbi hann, »og
sneri sjer um leib ab göinlum inanni, sem sat vib hlib hans.

“Leggib þjer þab þá vib ybur sjálfan, herra rainn«, svarabi hinn

gamli raabur.

Sigmundur í Nesi.

Sólin var ab setjast. Lengst í vestri guæfbi jökullinn vib

loptib, gullintvpptur og hirainhár. þab var eins og hann stæbi

einn sjer úti í reginhafi, því ab fjallgarbur sá, er jökulliim var
yzt á, var svo lágur og langt burtu, ab hann hvarf ígeisladýrb-

inni uti vib sjóndeildarhringinn, er sólin brosti í síbasta sinn.

Snjdrinn huldi fjoll og dali og marrabi undir fæti. þab var blæja
logn og frost mikib, og allt var kyrrt og þogult, eins og gröfin

sjálf, þegar rökkva tók.

þá sáust loksins lengst úti á íirbi svartir smádílar; þab
voru bátarnir, sem korau ab, og þab leib eigi á löngu, þangab
til áraglam heyrbist í aptankyrbinni. þab fdr nú ab lifna á
nesinu; þar stóbu margir bæir í hvirfing, en allt var svo snævi
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þakit), ab varla hefbi mátt greina bæina frá snjósköflunum, ef

ekki heföi gldrab í gluggana.; nibur frá bæjunum lágu trobningar,

og þeir sortnubu nú af konum og börnurn, er hlupu nibur í

fjöruna, tii ab færa hásetunum hressingu, er þeir komu ab sjó-

velktir. þab tók þungt undir í möiinni, þegar bátarnir voru

settir, því aö aflinn vaf góbur. Fiskunum var varpab í land, og
hrúgurnar urbu stórar í samanburbi vib hlutatöluna. Menn voru

giabir og gamansamir, er veibin var svo gób; fiskarnir biikubu

eins og siifur í tunglskininu, og þab leit svo út, sem máfana
langaÖi í, því ab þeir flögrubu hingab og þangab hátt í lopti

uppi yfir fiskahrúgunum.

En einn var þab af sjómönnunum, sem engan þátt tók í

gleöinni, og var hann þó formabur á bátnum, sem bezt hafbi

aflab. þab var Sigmundur. Hann sá, ab Sigríbur brosfi

eigi tii sín, heldur tii Vigfúsar, sem var yngri bróbir Sig-

mundar, og þetta vissi hann reyndar fyrir frain. En hvab hún
var fljót ab hella á bollann handa Vigfúsi — eins og engum
öbrurn en honum væri kalt eptir sjóvolkib! Sigmundur var ab

skipta aflanum, og kastabi hann þá þorski svo hart nibur í sand-

ínölina, ab hún þyrlabist upp
, og vantabi ekki mikib á, ab hún

hrykki framan í þau Vigfús og Sigríbi. Ofurlítill steinmoli hrökk

upp í kinnina á gamalli kerlingu
,
sem var ab taka í nefib. -

»Hvab er þetta!« sagbi kerlingiu, og staulabist burt til ab

forba sjer háska, »ekki þarftu ab láta mig gjalda þess, þóab hún

Sigga vilji ekki sjá þig«.

Sigríbur var »ljóshærb og litfríb og ljett undir brún«
, og

ekki meira, en 18 vetra. Hún var ekki eiginlega fríb, en hún
var vel vaxin, eins og íslenzkar stúlkur opt eru, látbragbib blátt

áfram, hispurslaust og eblilegt. Hún var einkabarn fátækrar

ekkju á nesinu; voru þeir bræbur, Vigfús og Sigmundur, vanir

ab róa hjá henni um vertíbiua. þeir voru annars bóndasynir ab

austan, og bjó fabir þeirra þar á eiguarjörb sinni, en jörbin var

erfib og þó lítil; þeim bræbrutn var því naubugur einn kostur,

ab herba sig vib heyskapinn á sumrin og sjóróbrana á veturna.

þetta var þribja vertíbin, sem þeir höfbu róib á nesinu.

Ekki höfbu þeir bræbur verib langa hríb hjá ekkjuuni, ábur

en kvisast tók um nesib, ab þeim litist vel á Sigríbi, dóttur

hennar; og þó höfbu þeir sjálfir, eins og eblilegt var, fyrst tekib

eptir því, og vissu, ab þoini þótti bábum vænt um liana. þetta

og því líkt ágreiningsefni milli bræbra er eins og ský á heibum

himni, óbar en varir er hanu skollinn á meb byl. Svona fór líka

meb þá Sigmund og Vigfús. þab þurfti opt lítib út af ab bera, til

þes8 ab þeir reiddust. Mest bar þó á þessu eptir þab, ab at-
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burbur sá vildi til, cr nú skal greina; var þab annan vetur þéirra

brœbra á nesinu.

f>ab var eitt laugardagskvöld, sem optar, ab vermenn stofn-

ubu til bændaglímu nálægt bátunum. þar voru margir knáir

menn; langabi þá mjög til ab reyna sig og var á mönnum glímu-

skjálfti, enda var til nokkurs ab vinna, því ab margar laglegar

stálkur horfbu á; ein af þeim var Sigríbur. þeir bræburnir, Vig*
fás og Sigmundur voru bændur, og tóku þeir loks saman, þegar
allt libib var fallib af hvorum tveggja. Allir voru á glóbum,
hvorr hafa mundi, því ab bábir voru þeir bræbur ágætir glímu-

menn. þab var snörp glíma. Sigmundur var reyndar bæbi

hár og giidur, og var talinn tveggja manna maki ab afli;

Vigfus var aptur á móti fremur lítill vexti og grannvaxinn
,
en

enginn ])urfti ab þreyta vib liann þab, er til lipurleiks kom eba

snarræbis; hann var þannig bezti sláttumabur og kleif manna
bezt í berg og hamra; en í glímu er mest komib undir libugleik

og snarræbi. þab var yndi á ab horfa, hvernig haim glímdi.

Stundum sveif hann uppi í háa lopti eins og fuglinn fljugandi,

og þó kom hann einatt standandi nibur. Gömlu karlarnir, sem*
á horfbu, luku allir upp einum munni um fimleika hans og þá
þótti heldur ekki stulkunum ónýtt ab horfa á leikinn

;
þetta var

Hka góbs vki, því — óbar en nokkurn varbi — fjell Sigmundur
sterki marfiatur fyrir Vigfiísi.

Seinna um kvöldib sá Signmndur, ab Sigríbur gaf Vigfúsl

bláa ullarvetlinga, alla útsaumaba.

Síban gat Sigmundur aldrei gleymt byltunni.

þab eru libin 20 ár.

Fabir þeirra bræbra hafbi dáib urn vorib eptir þribja vetuí
>eirra bræbra á nesinu. Vigftis fór þá ab búa, því ab Sigríbur

»afbi heitib honum eiginorbi; liann fjekk í sinn hlut jörb þá, er

fabir hans hafbi búib á, og reisti þar bú, en Sigmund leysti liann
út meb lausafje og koti því, er tengdamóbir hans átti á nesinu.

Sigmundur kaus heldur ab setjast þar ab — hann hafbi ávallt.

verib gefinn fyrir sjóinn, og svo gekk honum annab til, en þab
fúr nú ekki hátt; og þó vissi hvert mannbarn á nesinu, ab Sig-
niundur hafbi mælt þessum orbum síbast til bróbur síns: »fjörbur

skyldi á milli frænda og vík á milli vina.«

Svona skildi nú meb þeim bræbrum, og svo var ab sjá,

sem þeir væru daubir hvorr fyrir annan. Ef Sigmundur var
spurbur ab, hvernig bróbur hans libi, svarabi hann: »Spvr þú
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hrafninn ab |)ví — hann yeit þab betur en jeg«. Menn hættu

því brátt, ab spyrja hann um þaö.

Annars var svarib ekki nema hálfsatt. Hverníg sem á því

stóÖ, hvort sem frjettirnar bárust meö vindinum eöa ekki, þá er

])ó svo mikib víst, aö Sigmundur spurbi aldrei
;
menn vissu ekki

til, aö nokkurr maöur segÖi honum af högum Vigfusar, og þ(5

vissi hann, aÖ honum gekk eigi vel; jörÖin Brekka, sem hann

bjd á, óbal þeirra bræöra, haföi gengiö mjög af sjer seinni árin,

og orÖib fyrir áföllum af sandfoki og eldgosi úr Heldu
;
Sigríbur

var dáin, og Vigfus orbinn hokinn og hrumur — allt þetta vissi

Sigmundur, en þab bar ekkert á því; þab var eins og hann hefbi

n<5g ab liugsa um sjálfan sig.

Hann gjörbist smátt og smátt hinn gildasti bóndi á nesinu.

Hann hafbi aukib buskap sinn bæbi á sjó og landi; hann keypti

hverja jörbina á fætur annari og lagbi þær allar undir ábýli sitt,

og varb kotib ekkjunnar þannig smátt og smátt ab stórri torfu;

hann sljettabi land sitt, veitti vatni á þab og girti um utan, og

þab var yndi ab sjá, hvab vel spratt hjá honum. Hann reif

gamla kofann og reisti í stabinn nýja húsaröb, og sneru allir

gaflarnir tjargabir fram ab sjónum
;

gluggarnir voru hvítir til ab

sjá og gljábi af rubunum. þegar tekib hafbi upp snjó á vorin,

og sóleyjarnar tóku ab gægjast heibgular upp úr grænni grasa-

breibunni, þá stób Sigmundur opt úti á túni og horfbi yfir hina

fögru eign sína; bæri þá svo vib, ab bátarnir hans allir, átta

talsins, libu fram hjá honum í sólskininu úti á tírbinum, þá
hafbi margur ástæbu til, ab öfunda hann og óska sjer í hans

spor. Og þó mundi varla neinn hafa viljab skipta vib hann,

ef hann hefbi getab skyggnzt inn í hjarta hans og sjeb, hvab

þar bjó..

því ab Sigmundur var ekki glabur, þó ab honum virtist

ganga allt ab óskun). Hann liugsabi optar en einusinni meb
sjálfum sjer: »Handa hverjum er jeg ab raka saman peningum?
Handa hverjum kaupi jeg jarbir? Handa hverjum læt jeg srníba

reisulegan bæ? Jeg er einn! Aleinn«! — þá ljek þessi sami

óánægju svipur um varir hans, sem fældi fólkib hans frá honum,
svo ab þab gekk þegjandi fram hjá honum til vinnu sinnar.

En dugnabarmabur var hann og starfsamur, hagsýnn, þar

sem rába þurfti, og snar, þar sem á þurfti ab taka. Menn leifc-

ubu því ávallt til hans, þegar eitthvab Iá á, cn af því óx stór~

læti hans, svo ab hann stundum varb rábríkur um skör fram og

jafnvel harbbrjósta. Einkum kom þó þetta fram í fátækra málum,
því, ab hann ljet til sín taka um öll sveitamálefni, eins og annab.

Markabi hann þá alla af sjálfum sjer; hafbi . hann byrjab meb
litlu, en orbib stórríkur; hjelfc hann því, fátæktin væri svo ab
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segja ávallt sjálfum manui ab kenna; opt var |)ab
?

ab hann Jjet

aumingja synjandi frá sjer fara, en ták ekki eptir því, bversu
opt óhapp getur viljab til jafnvel hinum mestu rá&deildarmönnum.

þab var einn dag um mibsumarsleytib, ab Sigmundur stdb uti

fyrir smibjudyrum. Hann heyrbi þá hundgá út vib tdngarbinn og
rjett á eptir sá hann mann koma gangandi heim trö&ina. þa&
var ókunnugur mabur og au&sjáanlega langt a& kominn; broddstaf

hafbi hann í hendi, treyjunni hafbi hann varpab á bak sjer, og

þverpoka bar hann um öxl. Hann var í va&málsbuxum og
ljósblám sokkum, me& bavbastóran ílókahatt á höfbi, allan upp-
litaban af regni og sólskini.

»Sæll vertu«; sagbi ma&urinn.

»Gub blessi þig«, sagbi Sigmundur. »Hvab heitir maburinn
og hvaban kemur hann«.

»Ari heiti jeg og kem ab austan meb brjef og kvebju til

þín frá Vigfiisi á Brekku«. Hann hneppti frá sjer trej'junni og
tók upp ur vasa, sem var innan á henni, dökkleitan selskinns-

kampung og var valib seglgarnsspotta utan um. Hann átti bágt

meb ab leysa hniítinn, en loksins dró hann þó fram úr kamp-
ungnum gult og bögglab brjef og rjetti Sigmundi.

Sigmundur stokkrobnabi
,

en tók þó vi& brjefinu me& skjálf-

andi hendi. »þa& er heitt í dag«, sagbi bann, til þess þó a&

segja eitthvab.

»þab má níí segja«, sagbi nia&urinn, »jeg hef líka fengib

ab kenna á því; þa& er löng og ervib ganga hingab subur
ab Nesi«.

wGjör&u þá svo vel, a& ganga í bæinn og hvíla þig; þa&
stendur ekki lengi á því hjerna, ab hita kaffib, svo skal jeg seinna

tala vib þig um erindi&«.

Sigmundur las brjef bróbur síns í einrómi.

»Fátækt — eyrad og volæ&i — veikindi og daubi — þa& er

þetta gamla, sem allir ónytjungar stagast á, af því þeir nenna
ekkert ab gjöra. Hva& vildi hann þar? Hvab gekk honum til,

taka Sigríbi frá mjer, og láta hana svo bua \i& sult og seyru.

Hann á ekki betra skilib; þa& er bezt haun liggi, þar sem hann
er kominn«.

Um mibsumarsleytib er nóttin á lslandi nærri eins bjort og
óagurinn. Ari vildi því fyrir hvern mun komast á- stab um
kvöldib, til a& ná í ferjuna á Ölfusá fyrir háttatíma. þegar hann
^llabi á stab, sag&i hann vib Siginund: »þakka þjer fyrir gó&-
gjörbirnar, en hverju á jeg a& skila frá þjer«.

5
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»>Hverju lofabi Vigfus á Brekku þjer fyrir ferbina«, sagbí

Sigmundur.

»Tveim dölum«, sagbi Ari.

þab er of lítib fyrir svo langa ferb«, sagbi Sigraundur.

Hann tdk tvær nýslegnar spesíur upp lir buddunni sinni, rjetti

þær ab Ara og sagbi: »þab væri skömm ab því, áb láta þig

fara svo langa leib fyrir ekki neitt. Taktu vib þessu — og gangi
.

þjer vel ferbin«.

•þakka þjer fyrir mig«, sagbi Ari, og hvarf á braut, en,

um leib og hann fór, sagbi hann í hálfum hljóbum, eins og hann

væri ab tala vib sjálfan sig: »Auminginn hdn Sigríbur! Ilun

átti þ(5 von á svo góbu af föburbróbur sínum«. Ab svo mæltu

hóf hann gönguna og var þegar horfinn.

Sigmundur studdi hendi sinni ávegginn, eins og hann ætlabi

ab hníga nibur. þab var eins og ský drægi fyrir augu þrek-
‘

mannsins, og hann varb ab setjast, hann hafbi engan frib á sjer

;

þab var þá enn til ein Sigríbur — hvernig stób á því, ab enginn

hafbi sagt honum neitt af henni? Um mibnætti fór hann ab

hátta, og enn þá hljómabi rödd Ara í eyrum hans: Auminginn

hun Sigríbur, hun átti þó von á svo góbu af föburbróbur sínum.

þegar ab morgni leib, sá hann — já, hann þóttist vaka, en

p'klega var þab þó draumur. Sigríbur stób uppi yfir honum, og

þótti honum hun vera á sama skeibi og þegar hann þekkti hana

fyrst á nesinu og þau voru bæbi í blóma aldurs síns: en hun

var döpur í bragbi, og undarleg angurblíba skein af augum hennar.

Hann varb ab líta undan, er htín horfbi á hann, og þab var eins

og hjartab ætlabi ab springa í brjóstinu á honum. »Veitst þtí«,

sagbi hún, »hvernig á því stendur, ab þtí hefur orbib svo aubsælt

hjer á nesinu? þab var af því, ab jeg hjálpabi þjer til! Grasib

spratt vel, þar sem fótur minn hafbi stigib í sakleysi og glebi,

og þab gat eigi hjá því farib, ab hib fagra blómgabist þar, sem
jeg hafbi sjeb hin fyrstu blóm — þab var þess vegna, ab þtí

reistir rammbyggb htís og Ijetst smíba örskreib skip. Jeg hefi

verib meb þjer. þu hefur verib duglegur og framtakssamur, en

þab gckk þjer til, ab þii vildir glebja mig, hina einu, sem þtí

hefur unnab. þtí vissir ab eins ekki sjálfur af þvf, og því hafbir

þu eigi fulla ánægju af vinnu þinni — en ntí mun allt lagast

— sjá, ntí kemur sólin upp! Komdu, jeg ætla ab sýna þjer öll

blómin mín fögruU
Sigmundur opnabi augun. þab var heibríkt og bjart vebur

og gullin ský í austri — voru þab blómin fogru, sem Sigríbur

hafbi lofab honum? Draumurinn hafbi fengib svo á hann og

honum var svo heitt um hjartaræturnar, ab hann grjet, en þab

hafbi hann ekki gjört síban hann var barn.
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Var þaí) hann Sigmundur sjálfur, eba var þab einhverr annar?

Víst var þab hann, og þó átti vinnufólkib bágt meb, ab þekkja

hann. Hvab gengur á? Gamli Grani, reibhesturinn husbdndans,

stendur meb reibtýgjunum úti á hlabi, þab er buib ab láta

kornbagga upp á hann Raub, og skreibabagga á Blesa, eins og

þeir geta borib.

»Hvert ætlar þii ab íara, húsbóndi góbur«, sagbi Olafur

vinnumabur, sem átti ab fara meb áburbarhestana.

•Austur ab Brekku, Olafur minn«, jeg ætla ab ríba á undan,

kom þú á eptir eins fljótt og þú getur«, sagbi Sigmundur, og reib í

loptinu nibur tiinib, og Ijet Grana taka á því, sem hann hafbi til.

þab var yfir íjallveg ab fara fyrir Sigmund, og þab var libib af

nóni, þegar liann var kominn svo Iangt, ab halla tók undan

fæti. Vegurinn var grýttur og erfibur fyrir hestinn, og þab gekk

seint ofan hlíbarnar. þegar hann var korninn olán á jafnsljettu,

sá hann ab börn lágu þar í lynginu. þau voru á berjamó; þau
störbu hissa á hinn ókunna svipþunga raann á Ijósa hestinum.

fíann reib fyrir ofan garb og neban á mörgum fögrurn bæjum,
þar sem áin sást renna í bugbum eptir eyrunum og hverfur í

fjarska. Hann reib heim á einn bæinn; þar bjó gamall kunningi

hans. En þab var ekki ab nefna, ab hann fengi ab fara á stab

svo fljótt aptur; liann varb ab bíba eptir kaffi og fá sjer í staup-

inu — þab voru svo mörg ár síban þeir höfbu sjest, vinirnir

— Grana var sleppt í túnvarpann — þab var nógu snemmt
fyrir hann, ab ná í ferjuna; öllum brÖgbum beitti bóndinn til ab

halda svo sjaldsjebum gesti. þab bar líka citthvab nýrra vib,

þegar hann kom.

AHíbandi mibaptani komst Sigmundur þó loksins á stab, og
nábi fyrir háttatíma á ferjustabinn, þab var ferjab af sandeyri

einni, scm skarst fram í ána. þar lá mabur á eyrinni í sandinum
og var hann líka ab bíba eptir ferjunni — þab var Arí, og var

hann rjett nýkominn þangab. Hann heilsabi Sigmundi, en aubsjeb

var, ab hann var hissa á, ab sjá hann.

»þab gengur víst eitthvab ab honum Jóni ferjumanni«, sagbi

hann: »honum þykir víst betra, ab flatmaga í rúminu, en ab

ferja. þab verbur annars ekki neitt gaman, ab hýma hjerna á

tanganum í kuldanum í nótt eptir sólarlag.

»þab er þó gott , « sagbi Sigmundur, »ab þab er ekki langt

frá sólsetri til sólaruppkomu núna um hásumarib«.

Ekki tölubu þeir meira, enda steinsofnabi Ari ab vörmu
spori, þar sem hann lá endilangur í sandinum meb treyjuna ofan

á sjer og þverpokann undir höfbinu.

Ekki kom ferjan. Sigmundur gat ekki sofib, og nóttin leib

seint. Lengst af var albjart; fuglarnir flugu eins Ijett og kvik-

5*
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lega og á daginn yfir hofbi Sigmundar, þangah til hann allt í

einu sá þá setjast á víb og dreif um eyrina nibur í sandinn.

þab var rjett í því bili, er sólin settist. Himininn gránabí og

köld hafræna ljek um Sigmund; Grani skalf af kulda og Sig-

inundur hefði víst líka skolfið
,

ef hann hefbi ekki tekib þab ráð,

ab berja sjer til hita. Hann lieyrbi þá undarleg vein, eins og

börn væru ab gráta — og ósjálfrátt fór hann ab hugsa um
Sigríbi á Brekku, og þó þekkti hann hljóbib svo vel frá yngri

árum sínum
;
þab voru kópar, er voru ab góla, ab gömlum vanda

,

og skaut hjer og hvar upp gráum kollunum í kring um Sigmund
uti á ánni. — Allt í einu fór ab birta; fuglarnir ilugu upp,

Grani reisti makkann, fjallstindarnir robnubu, og straumgárarnir á

ánni blikubu í morgunljómanuin. Skömmu síbar sást bátur leggja

frá landi hinumegin árinnar.

Ab hálfri stundu libinni sátu þeir Sigmundur og Ari í bátnum,

enda gat hann ekki tekib meira en þrjá og svo reibtýgi Sig-

mundar. Grani var hafbur í eptirdragi og bljes mjög; stundum

synti bann fljótar, en ferjumabur reri; hoppabi þá báturinn á

öldunum , og lá vib hvolfi. Allt gekk þó vel yfir um
;

fór Sig-

mundur síban Ieibar sinnar.

þegar af leib dagmálum, sá hann heim ab Brekku, óbali

febra sinna; en hann þekkti varla bæinn, svo var allt orbib breytt.

Meira en helmingurinn af hogum og engjum iá undir sandi og

hrauni, og hitt var í órækt og svo hrjóstrugt, ab þab hefbi varia

getab borib 2 kýr og 20 kindur. En þá bærinn! hvab hann var

orbinn snarabur og hrörlegur! Dyrnar skekktar og gluggarnir!

þab var eins og einhver sorgleg heljarþögn eba nákyrb hvíldi

yfir öllu saman. Sigmundi vöknabi um augu, er hann hugsabi

um, hvab allt var nu dautt og dapurt á Brekku, þar sem hann

þó hafbi lifab hinar sælustu lífsstundir sínar. Hann reib hægt

heim tröbina — ekki kom neinn hundurinn ut til ab gelta ab

houum — hvab var nú orbib af Mókoll gamla? Hví kom hann
ekki út til ab taka á móti honum, fiabra upp um hann og hrifsa

í treyjulafib lians? Hann var daubur fyrir langa löngu. Sig-

mundi fannst, eins og hann væri orbinn tuttugu árum eldri, þegar

hann sá alla jiessa eymd og volæbi.

Sigmundur stillti hestinn heima á hlabinu og fór af baki;

en rjett í sömu svipan kom ung stúlka út í dyrnar. »>Ert þab

ekki þú, Sigríbur*
,

sagbi hann, og breiddi út fabminn á móti

henni. Hún var lifandi eptirmynd móbur sinnar, og Sigmundur
hafbi þegar þekkt hana á því.

»Jeg vissi, ab þú mundir koma, bróbir minn«, sagbi Sig-

ríbur, »nú á jeg engan ab framar, nema þig«. Hún hallabi

sjer upp ab brjósti hans, lagbi hofubib á Öxlina á honum
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°g þau grjetu bæbi
;

þab voru þung tár
,

er þau sáust í

fyrsta sinn.

Skömmu síbar sat Sigraundur yfir líki brdfeur síns og virti

fyrir sjer hinn látna æskuvin sinn, sem hann hafbi þó unnab
hugástum.

»Hvernig skildi hann vib«, sagbi Sigraundur.

»Hann vaknabi fyrst af værum blundi«, sagbi Sigríbur.

»Síban mælti hann:
r,wMig dreymdi hana móbur þína rjett ában.

þab verbur nii gott lir öllu saman. Hun hefur lofab mjer því

og hún var aldrei heitrofi. Jeg bib kærlega ao heilsa Sigmundi
og kysstu hann frá mjeru“. Síban ljet hann aptur augun og brosti

eins blítt og hann brosir enn þá; hann hefur barizt þungri bar-

áttu, auminginn hann fabir minn«.

•Hvenær var þab, barnib mitt«
,

sagbi Sigmundur, frá sjer

numinn af gebshræringu.

»þab var í gær morgun um sólaruppkomu«, svarabi hun.

»Já, þá kom sólin upp«, sagbi Sigmundur, hann hneigbi

höfubib, stób stundarkorn þegjandi og bab til gubs í hljóbi; litlu

síbar leit hann upp, og var þá sorgarsvipurinn horfinn af enni hans.

Enginn getur gjört sjer neina hugmynd um, hvab fagurt

getur verib á íslandi, þegar kvöld er á sumrin, nema hann hafi

sjálfur komib þangab.

„Himininn heiður og blár, hallb v.ir skínandi bjart",

segir skáldib, og þab er satt, allt er skínandi bjart; Ijöllin gnæfa
vib hib djúpa himinlivolf og sjórinn er svo kyn og ládeyban
svo tignaTleg, ab vel má ímynda sjer, ab mabur sje kominn subur
í lönd, til Italíu, þar sem fegurbin sjálf á heima.

Svona var kvöldib, þegar Sigmundur reib heim ab Nesi meb
Sigríbi bróburdóttur sína, því þar átti hún nú ab eiga heima.
Enginn gat verib glabari, en Sigraundur, þegar hann sá Sigríbi

brosa, eba tók eptir, ab henni þótti gaman ab sjá, hvab nóg var
til af öllu hjá Sigmundi; en því hafbi hún eigi vanizt ab heiman.
Nú vissi hann fyrst, handa hverjum hann hafbi unnib og þreytzt.

þegar hún var búin ab skoba allt innan stokks, fór hann meb
hana út á.hlab til ab sýna henni hjerabib. Fyrir framan þau
iá fjörburinn spegilsljettur ; utar á firbinum sást danskt kaupskip,
sem ætlabi inn á næstu höfn en ekki komst neitt fyrir logni.

Seglin hjengu nibur af ránum og robnubu í sólsetursgeislunum.

Fuglinn litli söng svo dillandi og sætt — hún leit í þá áttina,

°g — jökullinn glóbi eins og purpurahvelfing lengst vestur á
hinum ómælilega eggsljetta sæ; þá sagbi Sigríbur : »Já, hjer á jeg
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heima; jeg þekki mig hjer aptur; hún mdbir mín heitin sagbi

mjer opt frá þessu«.

En Sigmundi var, sem hann heyrbi hvíslaí) ofurhægt í hálfum
hljóbum

:

• Komdu, jeg ætla ab sýna þjer öll blómin mín rógru«.

Svo ab þu vitir, hvernig fór fyrir Sigmundi, þá ætla jeg enn

ab segja þjer frá, ab liann varb maöur gamall og hvítur fyrir

hærum. Meöan hann lifbi, var hann talinn gildastur bóndi á

nesinu, og hafbi líka alls stabar hönd í bagga meb, sem menn
segja. Ef satt skal segja, þá var þab vísfc, ab hann fann talsvert

til sín, en hann dæmdi ekki framar eins hart um abra, og hann
hafbi gjört, íiieban hann var á bezta skeibi. Hann ljet heldur

ekki framar neinn sannan þurfamann synjandi frá sjer fara.

Sigríbur giptist ári síbar góbum manni og greindum; skyldi hiín

taka allan arf eptir karlinn, eða hun fjekk, rjettara sagt, allar

eigur hans í heimanmund, þegar hún giptist. Ekki segir frá, hvab

mabur hennar hjefc, en svo mikib er víst, ab einn gdban vebur-

dag, nokkrum árum eptir brubkaup þeirra hjóna, gekk mabur
heim tdnib í Nesi. Hann sá þá hvar drengur, meb Ijóst hár og

blá augu, var ab leika sjer á túninu.

»Hvab heitir þú, og hvaban ertu«, sagbi maburinn.

»þú erfc víst langt ab kominn«, sagbi drengurinn, og bar sig

svo borginmannlega, ab ókunnugi maburinn fljótt gekk úr skugga

um, hvar hann átti heima. »Eba veitst þú ekki, ab jeg heiti

Sigmundur og er dóttursonur hans Sigmundar í Nesi«.

(Ór „Genrebilleder^ eptir Carl Andersen.)

VIII. Kvaiði.

Grátitlingurinn.

Ungur var eg og ungir

Austan um land á hausti

Laufvindar bljesu ljúfir,

Ljek eg mjer þá ab stráum.

En hretib kom ab hvetja

Harba menn í bylsennu,

þá sat eg ennþá inni

Alldapur á kvennpalli.
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Nú var trippib hún Toppa,

Tetur á annan vetur,

Fegursta hross í haga

Og hrúturinn rninn úti.

þetta var allt, sem átti

Ungur drengur og lengi

Kvöldib þetta hiö kalda

Kveií) eg þau bæhi deybi.

•

Daginn eptir var aptur

Upp stytt svo ab menn hittu

Leib um snjófgar slúbir

Storbar og frost var orbib.

En þab, sem mest eg unni

Uti — Toppa og hrútur —
Ovitringarnir ungu

Einmana kuldann reyna.

Sekur var eg og sækja

Sjálfsagt hlaut eg meb þrautum
Aleigu mína og ala

Ötull bæbi vib jötu.

Hvernig for? hjer eg gjarna

Hjarta mannlegt um sanna,

Ab hvab sem hinu líbur

Hjartab gott skop oss drottinn.

Jeg fann á millum fanua

í felling á blásvelli

Lúfalága vib þúfu

Lítinn grátitling sýta.

Flogib gat ekki hinn fleyg

Frosinn nibur vib mosa, i

Augunum óttabljúgum

Á mig skaut dýrib gráa.
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Heffci eg þá sjeb mjer heffei

Hundrab Toppum og undrum
Ótal hornóttra hriita

Heitib drottinn, eg votta:

Abrahams dýrbardæmi

Drengur litlu gengi

Aldrei á fsafoldu

Eptir breytir, en neitar.

Kalinn drengur í kælu

Á kalt svell (og Ijilft fellur)

Lagbist nibur og lagbi

Lítinn munn á væng þunnan.

þýddi allvel og eyddi

Illum dráma nieb stilli,

Sem ab frostnáttin fyrsta

Festi meb væng á gesti.

Gesti ybar, því ástar

Óhvikul trygb til bygba

Vorra leibir á vorum
Vegarslinga titlinga.

Lítill fugl skauzt úr lautu

Lofabi gub mjer ofar,

Sjálfur sat eg í lautu

Sárglabur og meb tárum.

f

Felldur em eg vib foldu

Frosinn og iná ei losast

;

Andi gubs á mig andi,

Ugglaust mun eg þá huggast.

(Jónas Hallgrímsson.)

L
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Saklaus og slægur.

Söngfugl á greinunum glabur

Gelur af elskunnar nægb,

Und björkinni byltir sjer nabur

Bólginn af vonzku og slægb.

Af illsku hann eitrinu hvæsir

Yptir sjer jörbunni frá,

Bugbum um limar hann læsir

Litlum vill óvitring ná.

Syngjandi fuglinn burt ílýgur

Flugglabur himninum mdt,

Illviljub eiturkind hnígur

Aílvana meibar ab rdt.

(SteingTÍraur Thorsteinson.)

Titlings kvæbi.

Viðkvæði.

Titlíngur í mýri,

Tínir hann sjer ber,

Kvebi nu enginn kvæbib mitt

því þab líkar mjer ver;

Titlingur í mýri, titlingur í mýri.

Skrautlega ber hann skikkju eina,

Eg skal svo frá hans klæbnaÖ greina,

Furbugrár meb fibrib hreina,

þó fljóbunum þyki þab illa litt,

Kvebi nú enginn kvæbib mitt,

Mætur geymir mjórra beina,

Mildur herrann hýri,

Titlingur í mýri, titlingur í mýri.

Á vorin situr hann efst á eikum

. Og ýtir saman kvistum bleikum

Meb Fógrum söng og lista leikum,

Leggst hann þá í hreibrib sitt,

Kvebi nú enginn kvæbib mitt,

Fjarri er hann foldum bleikum

Og forbar sjer vib dýri,

Titlingur í mýri, titlingur í mýri.
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Finnur hann ber vib fugla alla,

Furhu hraustan má hann kalla,

Meh fljóbunum gerir hann fylla dalla,

Fimur er liann meb nefif) sitt,

Kvebi nú enginn kvæbib mitt,

En á haustin flýgur til fjalla,

Fullvel trúi eg hann stýri,

Titlingur í mýri, titliugur í mýri.

Uti er hann í frosti og fjúki,

Flýgur liann hátt j)ó mjollin rjúki,

Leikur vindur á litlum búki,

Leggst liann ])á í skjólib sitt,

Kvebi nú enginn kvæbib mitt,

Framan f björgum hygg eg hann huki,

Hátt |)ó yfir hann drífi,

Titlingur í mýri, titlingur í mýri.

Fagurt syngur fuglinn frómi,

Fegursta lof meb sínum rómi,

þab trúi eg hvers manns hjörtun hljómi,

Ab heibra gub fyrir nafnib sitt,

Kvebi nú allir kvæbib mitt,

Aptur kemur á efsta dómi
Æbstur Iierrann hýri,

Titlingur í mýri, titlingur í mýri.

Hjer skal óbur um fuglinn falla,

Frelsarinn Jesús geymi oss alla,

Hefji hann oss á himna palia

Upp í himnaríkib sitt

Kvebi nú allir kvæbib mitt,

Sína gjörir saubi kalla

Sjálfur herrann hýri,

Titlingur í mýri, titlingur í mýrL
(Gamalt alþýðuky®ði.)

þorra|)ræll.

Nú^erT frost á fróni,

Frýs í æbum blób;

Kvebur kuldaljób

Kári í jötunmób;



Kvædi. 75

Yfir laxalóni

Liggur klakaþii;

Hlær vft hríbarbyl

Hamragil.

Mararbára blá

Brotnar þung og há

Unnar steinum á

Ygld og grett á brá;

Yfir aflatjóni

Æbrast skipstjórinn,

Harmar hlutinn sinn

Hásetinn.

Hortír á heyjaforfcann

Hryggur búandinn:

• Minnkar stabbinn minn,

Magnast harbindin.

Nú er l\ann enn á norfcan

Næbir kuldajei

Yfir móa og mei

Myrkt sem hel«.

Bóndans býli á

Björtum þeytir snjá;

Hjúin döpur hjá

Honum sitja þá,

Hvítleit hringaskorban

Huggar manninn trautt;

Brátt er búrib autt

Búib snautt.

þögull þorri heyrir

þetta harmakvein,

En gefur grib ei nein,

Glíkur hörbum stein,

Engri skepnu eirir,

Alla fjær og nær
Kuldaklónum slær

Og kalt vib hlær.

uBóndi minn! þitt bú

Betur stunda þú;
Hugarhrelling sú,

Er hart þjer þjakar nú,
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þá mun hverfa, en fleiri

Höpp þjer falla í skaut.;

Senn er sigrub þraut,

Jeg svíf á braut«.
(Kristján Jónseon.)

Vetur og vor.

Á fjallatindum fríbum

Fönnin hvíta skín,

Gröbur í grœnum hlíbum,

Glitrar snjór þar dvín,

þar hjá lindum lifha blóm

Og í runnum fuglafjöld

Fögrum kvebur hljóm.

Vetur efra eg eygi

En hib nebra eg sje,

Mey sem höfuö hneigi
.

Hýr í föbur knje,

Hallast voriö vetri nær
Karls vib freöií) klakaskegg

Kæru8t dóttir hlær.

(Steingrímur Thorsteinson.)

V o r v í s a.

Inndælt er nií komiÖ vor

Af því heylóan dýrb guÖi fagurt nu syngur,

Engill íjabra fylgir hvor,

Fyllir kór sem er yebranna hringur;

Lifnar lambagrasib ungt,

Ljósblátt skín eins og stjörnur á dökkleitum holtum,

Dyngjur detta skafla þungt

Drjugum þýddar í hlíbunum stoltum;

Brekkan þar af gjörist græn,

Gimbrin litla fagnar væn,
Dansar, sýpur millum mjöb

Móbir hennar sem frambýbur glöb.

llægt! hægt! Kuldi kampfrebinn
Kemur, vel drjúga hnykla í brýrnar þá setur,

Hætt þu! se’ir hann Hiti ura sinn,

Hvaba rjett tímans áttu mjer betur?
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Einvíg rís svo ut af því,

Ymist frýs eba þibnar þá hvorr annan sækir,

Hiti spyrnir ótæpt í,

Af því velta fram móraubir lækir;

þeirra boba þrumuhljób

þá tíbindin sigurs gób,

Eja! grætur glebitár

Gjörvallt þab sem fraus mi í ár.

Dögg upp dregur gróbrar í

Dölum langt burtu, heibarnar bláleitu flagga,

Audköst sunnan sæt og hlý

Svala dýrum, en ungjurtum vagga;

Rignir, reisa plöntur sig

Rembilátar á mold dökkri garbanna bjartar;

Grænu fötin fagurlig,

Fá þá tún, er meb sóleyum skarta.

Skriibklædd jörb sig skobar þá
í skyggndum speglum vatna blá,

Inndælt! en sii mikla dýrb

Aldrei verbur meb tungunni skýrb.

Sólin fram þá brunar blíb,

Býbst oss víbsýni margbreytt á fjöllunum háu,

Velli, dali, vötn um fríb

Víba sjónarbaugs hyllingar bláu;

Blíbar þorna brekkur lands,

Bjóbast ilmandi grænklæddar undir oss sitja,

Laxar, selir, fuglafans

Fara ab giptast og bii saruan flytja;

Syngja vötnum svanir á,

Sólin leikur glöb þeim hjá,

Eyjar bjóba æbum heim,

Er þá glabværb um lopt, fold og geitn.

(Björu Gunnlaugsson.)

Dalvísur.

Fífilbrekka, gróin grund,

Grösug hlíb meb berjalautum,

Flóatetur, fífusund,

Fífilbrekka, smáragrund,
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Ybur hjá eg alla stund

Uni bezt í sæld og þrautum,

Fífilbrekka, gróin grund,

Grösug blíb meb berjalautnm.

Gljtffrabtíi, gamli foss,

Gilib mitt í ldettaþröngum,

Góba skarb raeí) grasahno3s

Gljtífrabtíi, hvítur foss,

Verib hefir vel meö oss

Verba mun þab enn þá longum,

Gljtífrabtíi, gamli foss,

Gilib mitt í klettaþröngum.
•

Bunulækur blár og tær,

Bakkaíogur á í hvammi,
Stílarylur, blíbur blær,

Bunulækur fagurtær,

Yndib vekja ykkur nær
Allra bezt í dalnum frammi,

Bunulækur blár og tær,

Bakkafögur á í hvammi.

Hnjúkafjöllin himinblá,

Hamragarbar, hvítir tindar,

Heyjavöllinn horfib á

Hnjtíkafjöllin hvít og blá,

Skýlið öllu helg og há,

Hlífiö dal er geisa vindar,

Hnjtíkafjöllin himinblá,

Hamragarbar, hvítir tindar.

•

Sæludalur, sveitin bezt,

Stílin á þig geislum helli,

Snemma risin seint er sezt,

Sæludalur, prýbin bezt,

þín er grundin gæbaflest,

Glebin æsku, hvíldin elli,

Sæludalur, sveitin bezt,

Sólin á þig geislum helli.

(Jónas Hallgrímsson.)
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Haustkvöld.

Vor er inndælt, eg þab veit,

þá ástar kvebur raustin,

En ekkert fegra á foid eg leit

En fagurt kvöld á haustin.

Aptansunna þegar þýb

Um þusundlitan skóginn

Geislum slær og blikar blíb

Bæbi um land og sjóinn.

Svo í kvöld vib sævar brun

Sólu lít eg renna,

Vestan geislum varpar hun,

Sem verma en eigi brenna.

Setjumst undir vænan vib

Von skal hugann glebja,

Heyrum sætan svanaklib,

Sumarib er ab kvebja.

Tölum vib um trygb og ást,

Tíma löngu farna,

Unun sanna, er aldrei brást,

Eilífa von gubs barna.

Endasleppt er ekkert hjer,

Alvaids rekjum sporib,

Morgun ei af aptni ber,

Og ei af hausti vorib.

Ofiof valib æsku þrátt

Elli sæmd ei skerbi,

Andinn getur hafizt hátt

þó höfub lotib verbi.

Æska! eg hef ást á þjer

Fyr elli knje skal beygja,

Fegurb lífs þó miklist mjer,

Meira er samt ab deyja.
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Elli, þu ert ekki þung
Anda gufci kærum;
Fögur sál er ávallt ung

Undir silfurhærum.

Spegiifagurt hneigí) vib haf,

Haustkvölds sólin rauba

Bólstri Ránar bláum af

Brosir nú vib dauba.

Svo befir mfna sálu kætt

Sumarröbull engi,

Er sem heyri eg óma sætt

Engiihorpu strengi.

Fagra haust! þá fold eg kveb,

Fabmi vef mig þínum,

Bleikra laufa láttu beb

Ab Iegstab verba mínum.
(Steingrímur Thorsteinsou.)

IX. Ælinlýri og eptitlíkiiigar.

Engillinn.

(Eptir H. C. Anderseu.)

»í hvert skipti, sem gott barn deyr, kemur engill frá gubi

nibur á jörbina, tekur hib dauba barn sjer í fabm, breibir út hina

stóru hvítu vængi sína, og flýgur á alla þá stabi, sem barninu

>ótti vænt um í lifanda lífi
;

Iiann tínir nokkur blóm og ber

)au, ásamt barninu, upp tii gubs, til þess ab þau blómgist enn

)á fegur en hjer á jörbunni. Gub liinn algóbi þrýstir ölium

blómunum upp ab hjarta sínu, en þab blómib, sem honum þykir

vænst um, kyssir hann, og j)á fær þab rödd, og sýngur meb í

hinni miklu sælu.«

Allt þotta var einn af englurn gubs ab segja daubu barni,

sem hann var ab fljúga meb upp til himins, og barnib hlustabi

á eins og f draumi. Hann flaug meb þab yfir þá stabi á heimili

barnsins, þar sem þab hafbi leikib sjer, og hann flaug meb þab

ígegnum yndislega blómvaxna aldingarba.
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•Hvaba blóm eigum vib nú ab taka meb okkur til afe grób-
ursetja á himnum?« spurbi engillinn.

Og þar stób hátt og fagurt rósatrje, en einhver vond hönd
hafbi brotib stofn þess, svo ab allar greinarnar, sem voru fuilar

af hálfútsprottnum knöppum, hjengu nibur visnar og daubar.

• Vesælings trje«! sagbi barnib, »taktu þab, svo ab þab geti

blómgast í himninum hjá gubi«.

Engillinn tók rósatrjeb, og kyssti barnib, en þab opnabi augun
ofurlítib vib kossinn. Engillinn og barnib tóku nú nokkur af
hinum litprúbustu skrautblómum, en líka sum af þeim sem eru
<5ásjáleg fyrir manna augum og ab engu metin.

»Nú höfum vib þá fengib okkur blóm«, sagbi barnib, og
ongillinn brosti vib, en samt fór hann ekki enn þá meb barnib
uPp tii gubs. þetta var um nótt, og var kyrrb yfir öllu

;
engillinn

flaug meb barnib inní þrönga götu í stórri borg; þar voru lirúgur

af hálmi, Ösku og allskonar rusli, sem ekki var mót von, því

þetta var eptir sjálfan búferla daginn, og því lágu víbsvegar brot-
Dir diskar, kalkmolar, fataræflar og gamlir hattkúfar; þar var

samansafn af allskonar hlutum, sem ekki var sjónin ab sjá.

Og engillinn benti barninu á brotinn jurtapott og moldarkökk,
som hafbib dottib út úr jurtapottinum. í moldarkekkinum voru
ræturnar af stóru visnubu skógarbiómi, og þær hjeldu honum
saman. Bióminu hafbi verib fleygt, því þab var ónýtt.

»þetta bióm skuium vib taka meb okkur,« sagbi engillinn;

jeg skal 8egja þjer nokkub um þab á leibinni*.

Síban flugu þeir, og engillinn sagbi:

»þama, nibri í þröngu götunni, í lágum kjallara, átti heima
veikur og fátækur drengur. Frá því ab hann var kornungur hafbi

hann þvínær ávallt legib rúmfastur; þegar hann var sem hress-

astur, gat hann staulast á hækjum til og frá um gólfib í hinni

htlu stofu í kjallaranum, þar sem hann átti heima. Fáeina daga
um hásumarib nábi sólin ab skína svo sem hálfa stund nibur í

kjailarann, og þegar þá vesælings drengurinn sat í kjallaradyrunum,
fil þess ab njóta sólskinsin3, þá var sagt: »í dag hefur hann
fengib ab koma út«. Um skóginn og fegurb náttúrunnar hafbi

hann enga hugmynd abra en þá, sem hann gjörbi sjer af því, ab
drengur nokkurr, sem stundum heímsótti hann, gaf honum beyki-
vibarhríslu; henni hjelt hann yfir höfbi sjer, og ímyndabi sjer

svo, ab hann sæti í sólskininu undir beykitrjánum, og ab hann
heyrbi unabslegan fuglasöng. þessi drengur, sem var kunningi
hans, kom einn dag meb skógarblóm handa honum, og þar á
mebal var eitt meb rótum. þab var því tekib og gróbursett í

jurtapotti, sem var settur í gluggann, rjett hjá rúmi hans. Og
blómib úx og dafnabi vel, og blómgabist á hverju ári. Hinn

6
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sjóki drengur haf&i þab fyrir aldingar&inn sinn, og ekkert á jorh-

unni var honum eins kœrt og bldmií); hann vökvabi þab og
<51 önn fyrir þvi, og hvern sólargeisla, sem nábi ab skína nibur

í gegnum kjallaragluggann, ljet hann skína á blómib; blómib

dafnabi saman vib drauma hans, því þab blómgabist ab eins fyrir

hann; fyrir hann ilmabi þab, og abeins hans augum skemmti
þab; á daubastund sinni hafbi hann augun á blóminu. Nu er

hann buinn ab vera eitt ár hjá gubi, og í eitt ár er blómib búib

ab standa hirbingavlaust í glugganum; þessvegna er þab dautt, og

þcssvegna hefur því verib fleygt í sorpib. Og einmitt þab er

nú blómib, þetta aubvirbilega og visna blóm, sem jeg hef tekib

meb mjer, því þetta blóm hefur glatt meir en hib skrautlegasta

blóm í aldingarbi nokkurrar drottningar«.

»En hvernig veiztu þetta alltsaman«? spurbi barnib, sem
engillinn var ab fljúga meb upp til himins.

»Jeg veit þab«, sagbi engillinn. »Jeg var sjálfur hinn sjúki

drengur, sem gekk vib hækjur. Blómib mitt þekki jeg aptur«.

Og barnib opnabi alveg augu sín og leit brosandi framaní

engilinn, og í því voru þeir komnir inn í himin gubs, og þar

var ekkert ab sjá annab en glebi og sælu. Og gub þrýsti hinu

dauba barni upp ab hjarta sínu, og þá fekk þab vængi eins og

engillinn, sem hafbi flogib meb þab til himins, þeir tóku höndum
saman og flugu saman; gub þrýsti öllum blómunum ab hjarta

sínu, en skógarblómib kyssti hann, svo ab þab fekk rödd, og

söng meb öllum englunum, sem sveimubu í kringum gub, sumir

nálægt honum, en sumir Iengra burtu, en allir voru ])eir jafn

sælir. Og allir sungu þeir, smáir og stórir, barnib og hib aub-

virbilega skógarblóm, sein hafbi legib visib og dautt innanum
sorpib í hinni þröngu og dimmu götu.

Litla stúlkan meb eldspíturnar.

(Eptir H. C. Andersen.)

þab var nístings kuldi meb fjúki og fannburbi, og þab var

orbib dimmt um kvöldib, þab var líka síbasta kvöldib á árinu;

þab var gamlaárskvöld. I þessum kulda og í þessu myrkri gekk

á götunni lítil stúlka, bláfátæk, berhöfbub og þerfætt; ab sönnu

hafbi hún gengib á trjeskóm, þegar hún fór ab heiman; en hvab

hjálpabi þab? þab voru stórir trjeskór af móbur hennar; en af

því ab aumingja litla síúlkan mætti tveimur vögnum, sem óku

svo ákaflega hart, varb hún ab hlaupa úr vegi fyrir þeim, til

)ess ab verba ekki undir þeim; hún týndi bábum trjeskónum,

)ví þeir voru svo stórir ab þeir toldu ekki á íótunum á henni;
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annar trjeskórinn fannst aldrei aptur; en drengur, sem gekk fram-
hjá, fann hinn; hann hljóp burtu meb hann, og sagbist ætla a&

hafa hann fyrir vöggu, þegar hann sjálfur eignabist börn.

þannig gekk nii aumingja stulkan á berum fótunum; þeir

voru raubir og bláir af kulda; hun hafbi gamla og rifna svuntu,

og í henni bar htin mörg eldspítnabrjef
,

og á einu þeirra hjelt

hún í hendinni; enginn hafbi þann dag keypt neitt af henni;

enginn haföi gefib henni einn einasta skilding; þarna gekk hún
sársvöng og nötrandi, og var svo niburdregin, vesælings barnibl

fjukib dreif þjett nifeur á hárib hennar síða og glóbjarta, sem
lifeabist svo fallega nibur á hálsinn, en hún var lítib ab hugsa
um prýbi eba fegurb. Ut úr hverjum glugga skein Ijósbirtan, og
öll gatan ilmabi af steikarlykt; þab var líka gamlaárskvöld, og

þah var hún ab hugsa um.
Ilún settist niÖur og hniprahi sig saman í skoti milli tveggja

húsa; annað þeirra stóð framar í götunni en hitt; hún kreppti að

sjer fæturna, en henni varí) æ kaldara og kaldara, og heim til

8m þorfei hún ekki að fara; hún hafði ekkert selt af eldspítunum,

og engan skilding fengið; hún vissi^ að faðir sinn mundi þá berja

sig; þar var lfka litlu lieitara, því ekki hofðu þau nema blá-þakið

yfir höfðinu, og vindurinn bljcs þar í gegn eins og það væri

hjallur, þó trobið væri hálmi og tuskum í stærstu riíúmar. Hend-
urnar hennar litlu voru krókloppnar af kulda. Æ! gott væri

að kveikja á einni eldspítu. Hún óskaði að hún mætti taka

eina út úr brjefmu, og kveikja á henni til að verma á sjer fing-

urna. Hún tók þá eina eldspítu og kveikti á henni — rissl riss!

sagði spftan
;

en hvað hún logaði fallega ! hversu var Ioginn

heitur og skær! alveg eins og dálítið ljós, þegar hún hjelt á

oldspítunni í lófa sínum; þab var undarlegt Ijósl Henni virtist

sem hún sæti fyrir framan heitan ofn, skínandi fagran og fág-

ahan; það logaði svo vel í honum, og hann hitaði svo vel! nei,

hvað var þab! — Vcsælings stúlkan rjctti fram fæturna og ætl-

abi ab fara ab hita sjer vib ofninn — þá dó á eldspítunni.

Ofninn hvarf; — hún sat meb útbrennda eldspítu í hendinni.

Hún kveikti á annari; hún logabi og lýsti, og þar sem
hirtan fjell á múrinn, varb hann gagnsær einsog blæja; hún sá
heint inn í stofuna; þar stób borb inni, og var breiddur á þab
snjóhvítur dúkur meb hinum fegursta borbbúnabi, og á því mibju
var steikt gæs á fati, fyllt meb sveskjum og epíum; og — þab
sem var enn betra— gæsin bylti sjer nibur af fatinu, og vagabi
eptir gólfinu meb kníf og gaffal í bakinu; hún kom til fátæku
stulkunnar — en í sama bili slokknabi á eldspítunni, og var
þú ekkert annab ab sjá en myrkan og kaldan múrvegginn.

Hún kveikti á hinni þribju
;
þá sat hún undir prýbis fallegu
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jólatrje; þafc var enn stærra og fallegra en þab, sem hun sífeast

lifeife afefangadags kvöld haffei sjefe gegnum glerhurfeina hjá hinum
rfka kaupmanni; Ijós logufeu á því þúsundum saman, og allskonar

dýrindis gripir hjengu á greinum þess; stúlkan rjetti upp báfear

hendurnar — þá slokknafei á spítunni; hin mörgu ljós, sem hún

haffei sjefe, lifeu æ hærra í lopt upp; hún sá, afe þafe voru stjörn-

urnar á himninum; ein af þeim hrapafei, og dró eptir sjer langa

eldrák á himninum.

»>Nú deyr einhver,« sagfei litla stúlkan; því amma hennar,

sem var sú eina manneskja, sem nokkurn tíma haffei verife gófe

vife hana, en sem nú var dáin, haffei sagt: »þegar stjarna hrapar

á himninum, þá fer einhver sál til gufes«.

Hún kveikti á hinni fjórfeu eldspítu, hún lýsti vel, og í

bjarmanum stófe amma litlu stúlkunnar, skínandi bjort og mefe

milda ásjónu. »Amma mín gófe«, kallafei litla stúlkan, »æl taktu

mig mefe þjer, jeg veit afe þú hverfur þegar deyr á eldspítunni;

þú hverfur eins og heiti ofninn, gófea gæsasteikin og blessafe

jólatrjefe«; — og hún kveikti í snatri á nærri þvf öllum spítunum,

sem voru eptir í brjefinu, en hún vildi mefe engu lifandi móti

sleppa ömmu sinni; og eldspíturnar báru svo skínandi birtu, afe

þafe varfe bjartara en um há-dag. Amma hennar haffei aldrei

verife svona frífe og svona stór; hún tók litlu stúlkuna upp á

handlegg sjer, og þær lyptust í ljóma og fögnufei upp í hæstu
hæfeir, og þar var enginn kuldi, ekkert hungur, og ekkert volæfei

— þær voru hjá gufei.

En í skotinu milli húsanna sat morguninn eptir hin litla

stúlka, mefe rofea í kinnum og bros á vörunum
;
— hún var dáin,

hife sífeasta kvöld ársins haffei hún orfeife úti. Nýjársmorguninn

Tann upp yfir hife litla lík, sem sat mefe eldspíturnar í kjöltunni;

einu eldspítubrjefinu haffei hún þvínær eytt. »Hún hefur ætlafe

afe hita sjer«, sögfeu þeir, er framhjá gengu. Enginn vissi neitt

um alla þá fegurfe sem fyrir hana haffei borife; enginn vissi, í

hvílíkri dýrfe og ljóma hún gekk mefe ömmu sinni inní hina

eilífu nýjársglefei.

Klukkan.

(Kptir H. C. Andersen.)

þafe var altítt í einni stórborginni ,
afe þegar kvölda tók og

sólin rann og skýin glófeu sem gull á milli efstu reykháfanna,

þá heyrfeu hinir og þessir í smástrætunum eitthvert undarlegt

hljófe, eins og eym af kirkjuklukku , en þafe heyrfeist ekki nema
rjett í svip, því vagnaskröltife og hrópife á götunum tók yfir og
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truflabi. »Nu er veri& aí> hringja kvoldklukkunni«, sögöu menn,
wnú gengur sólin undir«.

þeir sem voru á gangi fyrir utan borgina, þar sem húsin

stófcu strjálar innan um trjágarba og smáekrur, sáu kvöldhimininn
1 enn meiri íegurbarljóma og heyrbu betur klukkuhljóbib; þab var

eins og hljóbib bæri frá einhverri kirkju úr innstu fylgsnum hinna

ilmandi skóga, og fólkiö horfbi þangab, einsog gagntekib af ein-

hverjum hátíblegum anda.

Nú leib og beib, og stuijdum sögbu menn sín í milli: »Ætli
þab sje kirkja í skóginum þarna út frá? þessi klukka er svo

hljóbfögur aó þab gegnir undrum
;
eigum vib ab gera okkur ferb

þangab og skoba hana betur« ? Og nú fór ríka fólkib akandi og
fátæka fólkiö gangandi, en þab teygbist svo undarlega úrveginum;

°g þegar komib var þangab sem píivibir nokkrir stóbu hópum
saman vib útjabar skógarins, þá var sezt nibur og gónt upp í

hinar löngu og laufmiklu trjálimar og kunni fólkib sjer ekki læti

af feginleik yíir því ab vera komtö út í græna sumardýrbina.

Kryddbakari nokkurr kom þangab frá borginni og reisti upp tjaldife

Sitt, og svo kom annar kryddbakari og hengbi upp klukku rjett

andspænis móti tjaldinu sínu, og meira ab segja, þab var klukka,

sem var tjörguö til þess ab hún skyldi þola regn og vætu, en

kólfinn vantabi. þegar nú fólkiö fór heim aptur, þá sagöi þab,

ab þetta hefbi veriö svo óvenju skáldlegt, og þab væri nú sitt hvab
annaö en tevatns skvampib. þab voru einhverjir þrír, sem sögÖu
tyrir satt, aÖ þeir hefbi komizt allan skóginn á enda, og alltaf

hefÖu þeir heyrt undarlega hljóÖiÖ til klukkunnar, en þeim hefbi

látib svo fyrir eyrum sem þab kæmi úr borginni; einn af þeim
orti um þab heila vísu, og sagbi aÖ klukkan hljómabi eins og
móöurrödd viÖ skýrleiks óskabarn, og ekkert sönglag væri fegra

til en klukkuhljómurinn.

þessi tíbindi komu nú einnig fyrir keisarann í þessu landi,

°g lýsti hann því heiti yfir, aÖ hverr sá, sem meö sönnu gæti
uPPgötvab, hvaban hljóbib kæmi, hann skyldi kallabur verba

*heimshringjari« aö nafnbót, og þaÖ enda þó svo reyndist aÖ
hlukkan væri ekki til.

Eptir þab fóru margir út á skóginn til aÖ vinna sjer fyrir

blessuÖu braubinu, en þab var ekki nema einn, sem kom heim
aptur meÖ einhverskonar skýringu leyndardómsins, þab hafÖi, því
var þab, enginn þrengt nógu langt inn, og liann þá ekki heldur,
eu svo mikib kvabst hann þó vita, ab klukkuhljóbib kæmi frá
uglu nokkurri stórri, sem byggi í holu trje, og þaÖ væri eins-
konar vísdómsugla, sem allt af lemdi hausnum á trjeÖ, en hvort
hljóÖib kæmi úr kolli hennar eba holfauskinum, þab þóttist hann
ekki geta sagt meb áreibanlegri vissu; fyrir þessa frammistööu var
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hann skipabur »heimsliringjari« og samdi hann á ári hverju eina

vísindalega ritgjörb um ugluna; en jafnfróbir voru menu eptir

sem ábur.

þab var nu einhvern dag ab börn voru fermd, presturinn

hafbi haldib fagra og hjartnæma ræbu, og börnin liöfbu viknab

svo innilega, en þetta var líka þýbingarmikill dagur á þeirra æ6,
þvf nu áttu þau ur börnum ab verba fullorbin svona allt í einu;

barnssálin breiddi nú vængi sína tii flugs og átti ab leita sjer

stabar í hyggnari og rábsettari persónu. þab var glaba sólskin,

fermingarbörnin gengu ut ur bænum og hin stóra ókunna klukka

ómabi meb undrasterkum liljómi ur skóginum. þau urbu strax

svo óbfus ab komast þangab öii nema þrjil ; eitt, sem var stúika,

varb ab fara heim til ab reyna á sjer danskjólinn sinn, þvf þab

var ekki nokkurs annars vegna en kjólsins og dansins ab hún var

fermd í þetta skipti, hún hefbi annars verib látin bíba; annab
barnib var fátækur drengur, sem hafbi orbib ab fá fermingar-

treyjuna sína og stígvjelin tii láns hjá syni húsleigjandans þar

sem hann átti heima, og átti hann ab skila því aptur á tilteknum

tíma; þribja barnib, sem líka var drengur, sagbist aldrci fara á

nokkurn ókunnan stab nema því abeins ab foreldrar sínir færu

meb, hann hefbi altjend verib liiýbib barn, og þab ætlabi hann sjer

einnig ab vera eptir ferminguna, og eiga menn ekki ab gera

gis ab slíku; en |)ab gerbu menn nú samt.

þessi þrjú fóru því ekki meb, en hin örkubu af stab. Sóiin

8kein í lieibi og fuglarnir sungu, og fermingarbörnin sungu meb
og hjeldust í hcndur, því enn sem komib var höfbu þau ekki

fengib embætti og voru öll saman fermingarbörn fyrir gubi.

En skammt var þess ab bíba ab tvö minnstu börnin urbu

þreytt og sneru þau þá bæbi aptur til bæjarins; tvær smámeyjar
settust nibur og fóru ab knýta blómhringi; ekki komust þær
heldur meb; en þegar hin börnin voru komin ab píitrjánum þar

sem kryddbakarinn hafbi búb sína, þá sögbu þau: »Skobum til,

nú erum vib komin hingab; klukkan er í rauninni ekki til, hún
er ekki annab en einhverskonar hugarburbur«

!

í sama bili hljómabi klukkan langt inn í skóginum svo skært

og blítt og hátíblega ab fjögur eba fimm börn rjebust í ab halda

nokkub lengra inn í skóginn. Svo var hann þjettgróinn og lauf-

mikill, ab harbsókt var ab komast áfram
;
þab lá vib ab bláklukk-

urnar og krossgrösin væru of hávaxin, klukknablóm og bróm-
berja klasar hjengu í löngum fljettum frá einu trjenu til annars,

og þar söng næturgalinn dillandi og sólargeislarnir ibubu; ó sá

unabur sem þar var! en ekki var smámeyjum hent ab fara þann

veg
,

því hætt er vib ab kjólarnir hefbu rifnab. þar voru stór-

grýtis björg og klappir, algrónar allavega litum mosa, tærar vatns-
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sebarnar píptu þar út me& subandi nib og var eins og þær seg&u:
glúk! glúk!

» Skyldi nú ekld þetta vera klukkanU sag&i eitt af ferming-

arbörnunum, og lagbist ni&ur til a& hlusta betur eptir. »>þ>a&

verfeur a& rannsakast tii hlítar«
;

og svo bei& þafe kyrt og hird
ekki um þó hin börnin hjeldi áfram.

þa& er nú af þeim a& segja a& þau komu a& húsí einu vel

uppger&u af berki og vi&argreinum
;

stórvaxi& eplatrje me& villi-

eplum slútti ofan yíir þafe einsog þafe ætlafei a& láta alla ávaxta

hlessun sína hrynja ni&ur á hib hlómvaxna þak; liinar löngu

greinar trjesins lög&ust me& fram gaflinum og á honum hjekk

lítil klukka. þafe skyldi þö ekki vera klukkan, sem heyrzt

haf&i til og eptir var leitafe? Jul ju! allir voru samdóma um
a& svo væri, nema einn, hann sag&i afe þessi klukka væri smá-
felldari og lítilfjörlegri en svo, a& þa& gæti heyrzt til hennar því-

líkan óraveg eins glöggt eins og þeir hef&u heyrt hljó&ife, og þafe

væru líka allt a&rir hljómar sem gætu gripife mannlegt hjarta svo

innilega; sá sem þetta mælti var kongsson, og þá var þa& vib-

kvæfeife hjá liinum
,

»afe hann væri einn af þeim, sem þættust

vitrari en allir a&rir«.

Hann var þá látinn fara einn, því hinum leizt ekki a& halda

lengra, og gekk hann leifcar sinnar áfram
, en afe því skapi sem

honum mi&a&i álei&is, eptir því varfe hjarta hans gagnteknara af

töfrum skógarkyrr&arinnar; samt heyrfei hann enn til litlu klukk-

unnar, sem hinum líka&i svo vel, og stæ&i vindurinn þa&an sem
kryddbakarinn haföist vi&, heyr&i hann óminn ö&ru hverju, þegar

fólkife var a& syngja yfir tevatnsdrykkjunni; en hin djúprómu&u
klukkuslög voru hljómmeiri og kröptugri, þa& fór afe heyrast einsog

leikife væri undir á orgel, og hljó&ife kom frá vinstri hlife, þeirri

hli&inni, þar sem hjartafe slær.

Nú skrjáfa&i í runnunum og allt í einu stó& frammi fyrir

kongssyninum lítill piltur á trjeskóm og treyjugarmi æ&i erma-

stuttum, svo ekki ná&i fram á úlfli&ina. Bá&ir þekktust, því

þessi drengur var einmitt sá hinn sarni, sem fyrr er um getife, a&

ekki komst me& í fer&ina af því hann var& a& fara heim og skila

treyjunni og stígvjelunum, sem hann haf&i fengife til láns af syni

húsleigjandans; þessu haf&i hann aflokife og sífcan labbafe af sta&

á trjeskónum og í sínum fátæklegu fiíkum, því klukkan duna&i

fyrir honum mefe svo aflmiklum og undarlega djúpum hljómi;

hvafe sem kosta&i, var& hann a& reyna a& komast þangafe út.

»Vife getum þá orfeife samferfea«, sag&i kongssonurinn. En
fátæki fermingarpiíturinn á trjeskónum varfe feiminn vi&, strauk

um stuttu treyjuermarnar og sagfeist ekki treystá sjer til a& ganga

nógu hart, svo hann gæti fylgzt mefe
;
auk þess hjelt hann a& þa&
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yr&i ab leita klukkunnar þeim megin sem til hægri handar vissi,

því ab þeirri hlibinni hneigfcist aiit sem er vegsamlegt og mik-
ilfenglegt.

»þá er ekki ab hugsa til ab vib hittumst«, ségir kongs-

sonurinn, bandar höfbi og kvebur fátæka drenginn, sem hjelt

ótraubur inn í skóginn þar sem hann var þykkvastur og skugga-

legastur og allur þyrnum grdinn, enda rifnubu líka föt hans, en

fætur hans og hendur urbu blóbrisa. Kongssonurinn fekk líka

margan skinnsprett, en sólin skein þo á hans leib og skulura vib

nu sjá hvernig honum gengur, því víst er um þab ab hann var

dábadrengur.

•Klukkuna vil eg finna«, sagbi hann, og eg skal finna hana,

þd eg
y
ætti ab ganga til heims enda«.

Ótætis aparnir sátu uppi í trjánum og flissubu ut undir eyru,

svo ab skein í tennurnar. »Eigum vib ab lumbra á honum ? hann
er kongssonur«

!

En hann brá sjer ekki vib þab, og gekk inn í skoginn dýpra

og dýpra, þar sem hann var grdinn hinum kynlegustu bldmum;
þar stdbu bjartar stjörnuliljur meb dreyrraubum duptþrábum, him-
inbláar hjálmrdsir, sem sindrubu í vindgustinum, og eplatrje meb
eplum, sem skinu álengdar eins og stdrar gljágeislandi sápubdlur;

þab má nærri geta livab falleg þessi trje voru í sdlskininu. Allt

umhverfis hin ljdsgrænu engi, þar sem hjörturinn og hindin Ijeku

sjer í grasinu, gnæfbu laufskrýddar eikur og beykitrje, og væri

börkurinn sprunginn á einhverju af trjám þessum, þá uxu bæbi

grös og langfiæktar, Öngdttar jurtir út dr sprungunum; þar voru

skdglendi mikil meb lygnum stöbuvötnum, og syntu á þeim fann-

hvítir svanir og böbubu vængjunum. Kongssonurinn stdb optvib

og hlustabi, og þdtti honum stundum einsog klukkan sendi dman
sína upp til hans úr einhverju af þessum djúpu vötnum, en hann
fann samt í hvert sinn ab klukkuhljdmurinn kom ekki þaban,

heldur lengra innan ab úr skdginum.

Nú settist solin og loptib varb raubgldandi sem eldur, þab

varb svo hljott og svo rdtt í skdginum
; þá fjell hann á knje, song

kvöldsálminn sinn og sagbi: »Aldrei finn eg þab sem eg leita

eptir; nú rennur sdlin og nú kemur nóttin, hin dimma ndtt; þd

veit eg ekki nema eg geti enn þá einusinni sjeb kvöldsdiina,

kringldtta og eldrauba, ábur en hún hverfur alveg undir jörbina;

eg ætla ab komast upp á klettana þarna, þar sem þeir gnæfa

jafnhátt hæstu trjánum.«

Og hann þreif í rætur og tágar og kleif hátt upp eptir hinum

votu steinum, þar sem vatnssníglamir hringubu sig og froskpaddan

glennti upp skoltinn eins og hún ætlabi ab gelta ab honum, en

upp komst hann samt ábur en sdlin var alveg gengin undir, og
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var sjón afe sjá hana lir þessari hæb; ó hvílík dásemdar prýhi!

Hafife, hib mikla og dýrblega haf, sem velti hinum löngu bylgjum
inn a& ströndinni, lá opib-fram undan honum, og sólin glóbi

^ins og gullaltari ut vib yztu brúnina þar sem haf og biminn
snertust; allt rann saman í leiptrandi litadýrb, skðgarnir sungu og
hafife söng og hann söngmeb; öll náttúran var ein stór og heilög

kirkja, þar sem trje og sveimandi ský voru súlurnar, þar sem
blóm og grös voru hin glitofna gólfbreiba, og himininn sjálfur

var hvelfing hins mikla musteris; hib efra slokknubu raubu litirnir

þegar sólin hvarf, en þá tendrubust þúshundrub stjörnur og þá
lýstu þdsbundrub demantslampar, og kongssonurínn breiddi fabm-
inn móti himninum, móti bafínu og skóginum, og rjett í sama bili

kemur fátæki fermingardrengurinn meb stuttu ermarnar og trje-

skóna út úr hægra hlibargangi; hann var þ*á kominn jafnsnemma
hinum og kominn þab á sínum vegi, og nú runnu þeir í fangib

hvorr á öbrum og hjeldust í hendur í hinni miklu kirkju náttúr-

unnar og skáldskaparins. Yfir þeim hljómabi hin ósýnilega, heilaga

klukka, sælir andar svifu í danshring kringum hana meb fagnandi

lofgjörbarröddum.

X. Hcraltles á vegamólum,

í þætti sínum af Heraklesi verbur spekingnum Pródíkos til-

rædt um dygdina og segir hann, ef eg rjett man, á þessa leib:

þegar Herakles var kominn af æskuskeibi á þroskaaldur,

þegar ungir menn eru farnir ab eiga meb sig sjálfir og sýna brátt,

Aths. í þessu æflntýri er hiu dýpsta og fegursta hugmynd. Klukkan inikla

cr ímynd andlega og eilffa lífsins, hennar huldufulli hljómur er guð-

dómleg rödd, sem kveður anda mannsins burt frá stundlegum hjegóma

til æðraheims, til æðri veru og til æðra lífs í því, sem mikið er og

fagurt, heilagt og háleitt. Eilífðar klukkan hringir fyrir öllum og

hljómar fyrir öllum, bæði gegnum náttúruna ogmannlíflð, fyrir sumum
daufar og suinum sterkar, og ýmsir ganga leitandi eptir hljómi hennar

;

flestir þeÍTTa komast skammt áleiðis, því vegUTÍnn þykir þeim langur

og erflður og árangurinn óviss, þeir staðnæmast því hjá litlu klukkunni

kryddbakarans og öðrum smáklukkum, er tákna stundlegt, sálarsnautt

hjegómalíf, sem flnnur nógsamlega hvíld og sælu í borgaralegu heims-

láni. En hinir örfáu, sem hafa hug og eljun til að fylgja hljóði hinnar

miklu klukku gegnum erfiðleika og þrautir, þeir komast á leiðarendann

þar sem fegurðarsólin skín yflr hafsbrún eilífðarinnar, þar sem andans

himnesku klukkuhljómar heyrast í fyllingu sinrii; fyrir þeim opnast

Ijósheimur fegurðarinnar og sálir jieirra hefjast á æðsta sælustig.

) Herakles, eða öðru nafni Herkúlea, hin fræga þjóðhetja Forn-Grikkja.

Frásóguna, eins og hún er hjer, hefir Xenófon lagt Sókratesi í munn í

minmsriti sínu um hann.
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hvort þeir muni renna œfiskeib sitt á mannskapar eba ómennsku
vegi, þá fdr hann á kyrran einverustab og settist þar nibur og

velkti fyrir sjer, hverja leib hann skylcli haida. Qonum sýndust

þá tvær konur koma þar sem hann saf, þær voru miklar vexti,

önnur var fríb sýnum, sibprúb og göfugleg, líkaminn skartabi af

hreinleik, augun af blygbunarsemi, limaburburinn og fasib af still-

ingu, hun var í hvítum klæbura; hin konan var holdmikil og

feitlagin, hún var litub meb tállit svo hún sýndist skipta betur

litum en eblilega; svo var limaburbur hennar, ab hún sýndist

beinvaxnari en hún átli ab sjer, hún Ijetti augunum, en klæbi bar

hún þess konar, ab fegurb hennar mætti skína sem bezt f gegnum
þau; húu skobabi sig opt utan og gábi ab, hvort nokkurr annar

horfbi á -sig, og leit opt aptur til ab skoba skugga sinn. þegar

þær nálgubust Herakles, gekk hin fyrri konan hvorki harbara nje

seinna
%
en ábur, <en hin vildi verba skjótari og hljóp til Heraklesar

og sagbi : »Sje eg, Herakles, ab þú velkir fyrir þjer, hverja Ieib þú
skalt halda frarn á lífsskeib þitt; ef þú nú gerir vináttu vib mig,

þá skal eg vísa þjer á hina skemmtilegustu og hægustu leib, þá
skaltu engrar ánægju varhluta verba og aldrei reyna neitt ógebfelt.

þab er fyrst, ab þú skalt engan hug leggja á bardaga og stjórn-

arstörf, heldur skal þjer ávallt um þab hugab ab fá Ijúífengan

mat og drykk, ab lieyra og sjá þab sem augum og eyrum
skemmtir, en ilma og þreifa á því sem þægilegast er, af hvaba

unnustum þú getir haft mesta gaman og skemmtun, hversu þú
megir hvíla sem værast, og hversu þú megir fá alls þessa án

allrar fyrirhafnar. En gruni þig ab þjer muni verba fátt til þessa,

þarftu ekki ab óttast ab eg muni vísa þjer á, ab afia þess meb
líkams erfibi og sálar, heldur skaltu njóta þess, sem abrir afla

og engu sleppa, sem hafa má nokkurn ágóba af; því eg læt

vinum mínum á sjálfsvaldi ab hafa af Öllu hagnab«. þegar Ile-

rakles heyrbi þetta, sagbi hann: »Hvert ernafnþitt, kona« ? Hún
sagbi: tVinir mínir kalla mig Farsæld, en óvildarmenn mínir

uppnefna mig og kalla rnig Vellyst.« I þessu kom hin konan
ab og rnælti: »Eg em og hingab komin til þín, Herakles! voru

mjer kunnugir foreldrar þínir, og hjartalag þitt þekkti eg þegar

í barnæsku, vænti eg því, ef þú heldur þá Ieib, er til mín liggur,

ab þú munir atorkumabur verba í því, sem gott er og sæmilegt,

mun eg þá hafa meiri virbing og álit fyrir þab góba, sem eg

kem af stab. Ekki ætla eg ab tæla þig meb því ab lofa þjer

lystisemdum, heldur segja þjer meb sannindum livernig fyrirskipab

er af gubunum. Ekkert sannarlega gott eba sæmilegt gefa

^ubirnir monnunum án óinaks og ástundunar
;

viljirbu gera gubina

)jer holla, verburbu ab dýrka þá; viljirbu hafa ásthylli vina |)inna,

verburbu ab gera þeim vel til
;

viljirbu hafa virbingu af einhverrí
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borg, verbur&u ab vera henni þarfur; viljirbu ab allir Grikkir

dáist ab þjer fyrir mannkosti þína, verburbu ab reyna til ab láta

Grikkjum gott í tje; viljirbu ab jörbin beri þjer gndtt ávaxta,

verburbu ab yrkja hana; viljirbu verba ríkur af fjenabi, þá verb-

urbu ab stunda hann; viljirbu vaxa af herferbum, og frelsa vini

þína, en sigra óvini, verburbu ab nema hernabaríþróttirnar af

þeim, sem kunna, og venja þig vib þær; viljirbu þar ab auki

vera mannskapsmabur, þá verburbu ab venja líkamann á ab

hlýba skynseminni, og æí'a hann meb erfibi og svita.« þá greip

Vellyst fram í og sagbi: »SkiIurbu, Herakles! hversu örbug og

langvinn sii leib er, sem þessi kona vísar þjer á til unabsemda?
eg skal leiba þig til farsældar um hægan veg og skamman.« þá
sagbi Dygbin: »Hvab gott áttu til í eigu þinni, þu vesæla kona!

^ekkir þú nokkra unabsemd, þú sem vilt ekkert vinna fyrirhenni;

)ú sem ekki bíbur eptir ab þig langi í þab, sem þjer er gebfelt,

íeldur trobfyllir þig ábur en þú hefir lyst á því, etur ábur en

þig svengír, drekkur ábur en þig þyrstir. þú færb þjer kræsing-

amenn til þess maturinn verbi þjer ljúíTengari, og útvegar þjer

dýrindia vín, svo drykkurinn verbi gebfelciaii, og hleypur umkring
eptir snjó á sumrin 1

). Svo þú sofir væra;, færbu þjer ekki ein-

ungis mjúkar ábreibur, heldur og rúm og undirklæbi undir rúm-
fæturnar; því ekki langar þig til ab sofa af því, ab þú erfibir,

heldur af því þú hefir ekkert ab gera. Samfarir sækirbu fast,

ábur en þjer gerist þess þörf, meb öllum mögulegum brögbum,

og leikur lyst þína vib karla sem konur væru; og svona venurbu

vinafólk þitt, ósæmir þab á næturnar, en lætur þab sofa þarfleg-

asta tíma dagsins. þó þú sjert ódaubleg, ertu samt útskúfub úr

8amneyti gubanna, en óvirt af góbum mönnum. Aldrei hefir þú
heyrt þab, sem ljúfast lætur í eyrum, |)ab ab þjer sje hrósab,

aldrei sjerbu þab sem augunum er unabsamast, því aldrei hefirbu

látib nokkurt gott verk eptir þig. Hverr mundi trúa nokkru af

því, sem þú segir? hverr mundi vilja hjálpa þjer, þó þjer lægi

eitthvab á? Eba hverr heilvita mabur mundi geta fengib af sjer

ab vera í solli þinna dýrkendaj því meban þeir eru ungir, eru

þeir vanfærir ab Hkamanum til, en verba, þegar þeir eldast,

sljófir; á unga aldri ala þeir sig ab vísu þrautalaust, og þab svo

vel ab þab stirnir á þá, cn elliárin lifa þeir í basli og armæbu,

mega fyrirverba sig fyrir þab, sem þeir liafa gert, og mæbast af

því sem þeir verba ab leggja á sig, og þetta mega þeir hafa

fyrir þab ab þeir óbu 1 sællífinu á ungdómsárunum, en geymdu
sjer vesældina til ellidaganna. Eg aptur á móti samneyti bæbi

gubum og góbum mönnum, og án mín vinnst ekkert góbverk

l

) Til þess að kæla vínið.
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hvorki á himnum nje jörhu. Eg er í heifcri höfb bæbi hjá gub-

unum og þeim mönnura sem sómi er ab; því eg er kær sam-
þjón listamannanna, trur husvörbur husbændanna, viljagóbur ab-

stobari verkmannanna, öflugur fulltingjari í fribarstörfum, stab-

fastur libsinnandi í hernabar þrautum og bezti vináttufjelagi.

Vinum mínum er matur og drykkur ljííífengur, og ótorfengur,

því þeir bíba meb ab borba og drekka þangaÖ til þeir hafa lyst

á því. Værari svefn rennur þeim í brjóst en ibjuleysingunum,

en ekki þykir þeim mikib fyrir ab vera án hans og ekki van-
rækja þeir ab gegna skyldum sínum hans vegna. J>eir ungu gleb-

jast vib þab, ab þeir gömlu hrósa þeim, en þeir eldri fagna því

ab hinir ungu virba þá, og minnast glabir sinna fyrri fram-

kvæmda, en hafa ánægju af ab hinar yfirstandandi athafnir fara

þeim vel ur hendi
,

og er þab mjer ab þakka, ab þeir hafa hylli

gubanna, ást vina sinna og virbingu af föburlandi sínu. En
þegar skapadægur þeirra kemur ab hendi, þá liggja þeir ekki

í gleymsku fyrir utan lofstír, heldur er frægb þeirra framvegis

haldib á lopt í söngljóbum, svo þeir blómgast í loflegri minning

ókominna tíma. Ef þil, Herakles, sonur hinna ágætustu foreldra,

vilt leggja á þig þessar þrautir, þá geturbu öblast hina fullkom-

nustu farsæld*.

Hjerumbil þessum orbum fer Pródíkos um þab, hvernig

Dygbin uppfræddi Herakies, en hann fegrabi þettamái meb miklu

meiri orbprýbi en nií geri eg; þab er þá vert fyrir þig, Aristippos 1
,

ab hugfesta þetta, og bera þig ab hugsa eitthvab fyrir þinni

ókomnu æfi.

XI. Úr Ilávamálum.

Vits er þörf

þeim er víba ratar,

dælt er heima hvat;

at augabragbi 1 verbr

sá er ekki 2 kann,

ok meb snotrum 3
sitr.

Byrbi betri

berrat 4 mabr brautu at

enn sé mannvit mikit;

aubi betra

þikkir þat í ókunnum stab,

slíkt er válabs vera 5
.

*) Nafu hins unga manns, sem Sókrates á bjer orðastað við.

l

)
að undri. 3

) ekkert. 3
)
vitrum. 4

) ber ekki. 5
) válaðs vera

= hlíf, verja bins volaða, þ. e. bins nauðstadda og snauða.
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Sá er sæll,

er sjálfr um á

lof ok vit meban lifir;

þvíat iii ráb

hefir mahr opt þegit

annars brjóstum ur.

þagalt og hugalt 1

skyli þjóbans barn 2

ok vígdjatft vera,

glabr ok reifr
3

skyli gumna hverr,

unz sinn bí&r bana.

Osnjallr mabr
hyggst munu ey 4

iifa

ef hann vib víg varast,

en e\\i gefr

hánum engi grib,

þótt hánum geirar gefi.

Ósnotr mabr
hyggr sbr alla vera

vibhlæjendr vini;

þá þat finnr,

er at þingi kemr,

at hann á formælendr fá.

Ærna mælir

sá er æva 5 þegir

stablausu stati
6

;

hrabmælt tunga,

nema haidendur eigi,

opt sér ógott um gelur.

Afhvarf 7 mikit

er til ills vinar,

þótt á brautu búi;

en til góbs vinar

hggja gagnvegir,

þótt hann sé firr farinn 8
.

Ganga skal,

skala 9 gestr vera

ey í einum stab;

ljúfr verbr leibr,

ef lengi sitr

annars fletjum á 10
.

Bú er betra

þótt lítit sé,

halr er heima hverr;

þótt tvær geitr eigi

ok taugreptan 1

1

sal,

þat er þó betra en bæn.

Bú er betra

þótt lítit sé,

hair er heima hverr;

blóbugt er hjarta

þeim er bibja skal

sér í mál hvert matar.

Hrörnar þöll 1*

sú er stendr þorpi 13
á,

hlýrat 14 henni börkrnébarr;
svá er mabr
sá er mangi 15 ann,

hvat skal hann lengi lifa ?

Ungr var ek forbum,

fór ek einn saman,

þá varb ek villr vega;
aubigr þóttumz

er ek annan fann,

mabr er manns gaman.

l
)
Fátalað og athugasamt. *) þjóðan = hofðingi, þjóðans barn = vel-

ættaður, eðalborinn maður. *) hreifr.
4
) ætíð. 5

)
aldrei. §

) 6tað-

lausu stafl = marklaus orð, hjegóma. 7
) bugur afleiðis. 8

) þó
hann búi lengra í burt. *) skal ei.

10
)

í annars manns húsi (flet= sæti, rúm). ll
) taugreptau = tágreptan, með tágaþaki. lt

) ungur
furuviður. ,5

) hæð, hóli. 14
) hlúar henni eigi eða skýlir. 15

) eng-
iun maður.
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Vin sínura

skal mabr vinr vera,

þeim ok þess vin;

en óvinar síns

skyli engi maíir

vinar vinr vera.

Ár skai rísa

sá er á yrkendr fá

ok ganga síns verka á vit,

mart um dvelr

þann er um morgin sefr,

hálfr er aubr und hvötum 1
.

Fregna 2 ok segja

skal fr<5?)ra hverr,

sá er vill heitinn horskr 3
;

einn vita,

n£ 4 annarr skal,

þjób veit. ef þrír eru.

Gætinn ok geyminn
skyli gumna hverr,

ok varr at vintrausti,

orí)a þeirra,

er mabr öbrum segir,

opt hann gjöld um getr.

Eldr er beztr

meít' ýta sonum
ok sólar sýn,

heilindi sitt

ef mabr hafa náir

án vib löst at lifa.

Erat mabr alls vesæll

þótt hann sé illa heill

;

sumr er af sonum sæll, .

sumr af frændum,

sumr af fé ærnu,

sumr af verkum vel.

Fullar grindir sá ek

fyr Fitjungs 5 sonum,

nu bera þeir vánarvöl 6
,

svá er aubr

sem augabragb,

hann er valtastr vina.

At kveldi skal dag leyfa 7
,

konu er brend er,

mæki er reyndr er,

mey er gefin er,

ís er yfir kemr,

öl er drukkit er.

Brestanda Ioga,

brennanda loga,

gínanda ulfi,

galandi kráku,

rýtanda svíni,

rótlausum vibi,

vaxanda vági,

vellanda katli.

Fljuganda fieini,

fallandi báru,

ísi einnættum,

ormi hringlægnum,

brúbar bebmálnm
eba brotnu sverbi,

bjarnar leiki

eba barni konungs.

Sjúkum kálfi,

sjálfrába þræli,

völu vilmæli 8
,

*) þ. e. helíiiig auösins eða gróðans vinna menn með röskleikanuro.
2

)
spyrja. 3

) \itur. K
) en ekki. 5

) Fitjungs, nafnauðugs manns.
6
) förumannsstaf

;
nú troða þeir stafkarlsstig. 7

)
lofa, hrósa. 8

) blið-

mœlura völvu eða spákonu.
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val nýfeldum,

heíbríkum himni,

hlæjanda herra,

hunda gelti

ok harmi skækju.

verfcit
1 mabr svá tryggr

at þessu trúi öllu.

Illan mann
láttu aldregi

dhöpp at þér vita;

þvfat af illum manni
fær þú aldregi

gjold cns góí)a huga.

Hugr einn þat veit,

er býr hjarta nær,

einn er hann sér um sefa
,

9

öng er sótt verri

hveim snotrum manni,

en sér engu at una.

Vin þfnum
ver þú aldregi

fyrri at flaumslitum 8
;

sorg etr hjarta,

ef |)ú segja né náir

einum allan hug.

t

At hábi né hlátri

hafbu aldregi

gest né ganganda;

opt vita ógjörla

þeir er sitja inni fyrir,

hvers þeir eru kyns er koma.

Löstu ok kosti

bera ljóba synir 4

blandna brjóstum f

;

erat maí)r svá góbr,

at galli né fylgi,

né svá illr at einugi 5 dugi.

Deyr fé,

deyja frændr,

deyr sjálfr it sama;

en oréstírr

deyr aldregi

hveim 6
er sér góban getr.

Deyr fé,

deyja frændr,

deyr sjálfr it sama;
ek vcit einn,

at aldri deyr:

dómr um dauðan hverrn

Ástsamleg ráb

kenni ek þér, minn einka son

!

mun þú þau eptir öil;

gálauss þú veror

ef þú glevma vilt

því er þarf horskr at hafa.

Allra rába

tel ek þat einna bezt

at göfga hæstan gub:

meb hreinu hjarta

þú skalt á hann trúa

ok elska af öllum hug.

’) verði ekki. 2
) hugurinn er einn sjer í því er snertir tilfinningarnar og

þeirra stríð. 3
) vertu aldrei fyrri til að slíta ánægjulegu vináttusam-

bandi.
4
)
lýða synir, menn. 5

) í engu, til einskis hlutar. 6
)
sjerhverjum.
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Hugsvinnsmil.

Ýmisgjarn 1

ver |)d aldregi:

sáttr ver |>u vif> sjálfan þik;

seggja öngum
verbr sá samhuga,
er sundrþykkist vib sik.

Ómálugr skal

ok í orbum stilltr

sá er vill gubs ást geta:

æbra krapt

fær mabr aldregi.

en sé tungu trur
3

.

Fámálugr vera

skyli fyrba hverr,

er at samkundum sitr:

mannvits vant verbr

þeim, er margt talar;

hljóbr er hygginn mabr.

* •

Öreigu0 þína

lát þér aldregi gjöra

harban hugtrega:

hins þd minnst

er þik móbir bar

svo at þér fylgdi ei fé.

Litlu láni

fagni lýba hverr

ok hafi ei metnab mikinn:

í litlum polli

haldast lengi skip,

er síban brýtr hregg í hafi.

Metnab þinn,

þó þik menn lofi,

láttu ei miklast til mjök:

hælins orbi

þarf ei hverju at trua:

sjálfr kenn þu þik sjálfan.

Aldrlagi sínu

kvíbi engi mabr
né um þat önn ali

:

dugir ei dagr

þeim er dauba kvíbir;

engi feigb um flýr.

Fljóta raun skaltu

vib flest hafa

þat er grunsamiegt gjörist

:

leyndir lestir

þeir er lengi felast

gjöra mörgum mein.

Manndýrb meiri

getr ekki fyrir mold ofan

en kenna gott gumnum:
fádyggt 4

líf

mundu flestir hafa

ef engi bætti yfir.

*) hverflyndur.

ónýtt.

*) þagmælskur og orðvir. *) örbirgð. 4

)
þarflítið,
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XIII. Kraptur sjálfra vor.

„Ef jeg ekki sje veg, bý jeg nvjer til veg“.

»Hjálpaöu þjer sjálfur, þá hjálpar Gub þjer«. þessi sefn-

hefir hvervetna reynzt sönn. Su löngun, ab vinna fyrir sjer

sjál fur, er r<5t sú, sem framför hvers einstaks rennur af; þar sem
iöngun þessi er almenn, verba þjðbirnar voldugar. Annara hjálp

veikir opt, eigin atorka styrkir ætíb; því allt, sera gjort er fyrir
niennina, sviptir þá ab nokkru leyti þeirri hvöt, ab gjÖra þaö
sjálfir.

FramfÖr þjdbanna er ávöxtur af ástundun, krapti og ráb-

vendni hinna einstöku
;

apturför þjófeanna sprettur af deyfb
þeirra, eigingirni og löstum. Ogæfa, sem kemur yfir löndin, á
sjer opt rót í skakkri stefnu, scm vilji einstakra raanna hefir

tekib, og hversu sem raenn reyna ab hindra hann meb lögura,

fiverfur hun ekki, raeban líf hinna einstöku batnar ekki. Mannást
°g ættjarbarást keinur ekki eins raikib frara í því, ab semja ný
lög, eins og hinu, aí) styrkja og hvetja abra til ab taka sjer

fram. þab hefir litla þýbingu, hvernig abrir stjdrna oss, ef vjer

^kki stjórnura oss vel sjálfir. Sú versta ánaub er ánaub fávizk-

unnar og lastauna. þjóbir þær, sera eru í þessura fjötrum,

verba eigi ab frjálsari, þótt stjórnarformi sje breytt. Breytingar

þær, er fyrir þab verba, eru eigi langgæbari en rayndir þær er

skýin taka.

Hver þjób hefir orbib þab sem hun er fyrir hugsun og til-

verknab raargra kynslóba. Otraubir verkamenn af Öllum stjettum,

menn sera hafa yrkt jörbina og stundab sjóinn
;

finnendur, verk-
menn, skáld og stjórnvitringar: allir þessir hafa átt þátt í hinu

mikla verki, og hver kynslób bætt um þab, sera áfátt var. þegar
vjer lesum sögur þjóba þeirra, sem hafa tekib verulegum fram-
lörum, sjáum vjer einstakar myndir, er skara frara ur öbrum og
stjórna þeira og leiba þær áfram á vegi framfaranna.

Vjer höfum opt enga hugraynd ura þab, hve raikla áreynslu

°g fyrirhöfn þab hefur kostab, ab ná þeirri fullkomnun, sem
Idutirnir nu hafa. Vjer skuJum nefna eitt hib lítilfjörlegasta, hina

gljáandi skel á leirílátum vorura. Mabur uokkurr frakkneskur,
er hjet Bernharb Palissy, vavbi öllu lífi sínu til ab finna
UPP ab bua til skel þessa. Hann var fæddur um 1510. Bolli,

er hann sá raeb gljáandi skel á, vakti hjá honurn brennandi
löngun til ab bita til leirker á líkan hátt. Jafnfrarat því sem hann
varb ab vinna fyrir konu og börnum, hjelt hann ineb stöbugura
ákafa fram tilraunum í þessa átt. Öllu því fje, er hann gat án
verib, varbi hann til þess ab bua til ýras efni til ab rjóba á

7
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kerin, byggja ofna og kaupa eldsneyti til ab brenna kerin mebr
Störfum þessum hjelt hann fram um mörg ár, þótt ávallt mis-

tœkist; hann vakti nætur og daga, hann brenndi öllu, sem brunnib

gat í eigu hans, jafn vel borbum og stólum; kona.hans og börn

ásökubu hann, abrir gjör&u gis ab honum. Hann segir sjálfur

8VO frá: »hinar þyngstu raunir mínar voru háb og ofsókn konu
minnar og barna. Árum saman voru ofnar mínir þaklausir, og

varb jeg afe standa vib þá í stormi og regni, án hjálpar og hugg-

unar, og hafbi eigi abra skemmtun en mjálm kattanna og ýlfur

hundanna. Gagndrepa og litatafcur fór jeg stundum um mibnætti

inn til ab sofna; í svarta myrkri reikabi jeg f hiisi mfnu, ör-

magna af sorg og þreytu. En, heimili mitt var ekkert hæli;

því í svefnherbergi mínu mættu mjer þær ofsóknir, sem voru

þyngri en allt annaí)«. Eptir stöbugar tilraunir í 16 ár og

óumræbilegar þrautir nábi hann því takmarki, sem hann hafbi

ætlab sjer.

En raunir Palissýs voru eigi á enda. Hann var prótestanta.

trúar, en trú sú var þá ofsókt á Frakklandi. Hann hafbi aflab

sjer mikillar þekkingar, og mebfram þess vegna var hann álit-

inn trúarvillumabur
;

liann var settur í díblissu, og var hann þá
því nær áttræbur. Konungurinn, Hinrik 3, kom til hans í

díblissuna og sagbi vib Jiann: »góbi mabur, þú hefir verib trúr

þjónn móbur minnar og minn í 45 ár. Nú ganga kaþólskir

svo hart ab mjer, ab jeg verb ab framselja þig fjendum þínum;

á morgun verbur þú brenndur, ef þú snýr þjer ekki«. »Herra

minn«, svarabi Palissy, »jeg er vibbúinn ab láta líf mitt gubi til

dýrbar. þjer hafib opt sagt, ab þjer aumkvubust yfir mig, nú

aumkvast jeg yfir ybur, sem segib: jeg verb; þab er ekki eins

og konungur mæli, herraminnl Slíkt vald hafa kaþólskir eigi yfir

mjer; jeg hefi lært ab deyja«. Hann dó í varbhaldinu; þar

endabi hann sitt fribsama líf, er libib hafbi meb framúrskar-

andi starfsemi, óuraræbilegu þreklyndi og óbifanlegri rábvendni.

fþrótt þeirri
,

er hann kostabi svo mikib
,

hefir síban verib

haldib fram.

þab ab vera starfsamur, ab stjórna sjer sjálfum og mennta

sjálfan sig, þab er sá mikli vísdómur, sem hverr einn getur lært

af sjálfum sjer í skóla lífsins. þeir hinir miklu menn, sem mest

áhrif hafa haft á líf og breytni annara, hafa niargir verib af

lágum stigum og opt hafa þeir orbib mestir menn, sem mest hafa

haft vib ab stríba. Erfibleikarnir, sem þeim hafa mætt, hafa styrkt

viljann og vakib hæfilegleikana. þcir sem hafa verib fátækir og

fyrirlitnir, en bafa unnib aub og uppliefb meb starfsemi sinni,

eru svo margir, ab eigi er unnt ab telja. Vjer skulum því nefna

abeins fáa. Af páfum var einn sonur trjesmibs, annar fjárhirbis^
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hinn þribji bátsmannsson. Hadríanus páfi 6. var í æskanni svo
t'átækur, ab hann gat ekki keypt sjer Ijás, og varb ab lesa vib

Ijtfs þaí>, er stdb í kirkjudyrum úti. Hib frakkneska skáld Molíere
var sonur herbergisþjóns, og hib spánverska skáld Cervantes
var fyrst herbergisþjdnn, síbar dáti. Hib mikla enska skáld

Shakespeare var glófarason og sjálfur vann hann fyrir sjer á

ýmsan hátt. Af stjórnfræbingum var Nikolás Kopernikus sonur
bakara á Pólínalandi, en Kepler sonur gestgjafa á þýskalandi.

Hinn frakkneski reikningsmabur d’Alembert fannst vib kirkjudyr
í París á vetrarnótt, og hinn mikli nátturuspekingur og stjörnu-

fræbingur Newton var sonur bónda á Englandi. Dr. Livingstone,
er mest hefir frætt um Afríku, var upphaflega vefari.

Ef vjer sniium huga vorum til Ameríku, þá mundu flestir

hinir helstu menn þar geta svarab á líkan hátt og einn hinn

frægasti ríkisforseti svarabi, er rábherra úr öbru ríki spurbi hann,
hvaba skjaldarmerki hann hefbi. »Jeg hefi tvær skyrtuermar«,
svarabi hann, »og þab skjaldarmerki ávann jeg mjer, er jeg hjó

brenni í skóginum.« Franklín, er fann upp ab afstýra lopteldi,

og varb hinn mesti stjómfræbingur, var fyrst prentari
;
Linkoln, er

var ríkisforseti, er þrælastríbib hófst, var framan af æfi sinni

iormabur á bát, og Grant verkabi í mörg ár skinn; síbar varb
hann einn hinn mesti hersforingi, og síbast ríkisforseti.

þeir sein fæddir eru í aub og upphefb, hafa eigi hina sömu
erfibleika vib ab berjast og hinir, er fæddir eru í fátækt og nib-

urlægingu; en þeir eru ekki heldur eins mjög neyddir til ab
starfa. Aubur og upphefb freistar til glabværba og abgjörbaleysis,

°g þab þarf, ef til vill, eins sterkan vilja til ab yfirbuga þær
freistingar, eins og hinar, er hinir fátæku hafa ab berjast vib.

þab er því jafn heimskulegt fyrir hinn fátæka ab öfunda hinn
aubuga og fyrir hinn aubuga ab fyrirlíta hinn fátæka.

Sem dæmi þess, hve mikils alúb og þol getur orkab, viljum
vjer nefna abeins einn mann, er heitir Disraeli. Fabir hans
var Gybingur, sem fluttist til Englands um síbastlibin aldamót og
t(5k þar kristna trú. þegar Disraeli hafbi einn um tvítugt, tók
hann ab rita. Allir hlógu ab hinum fyrstu ritum hans, og þóttu

þau vottur þess, ab hann væri eigi meb öllum mjalla. Hann tók

gefa út dagblab, en varb ab hætta því, af því fáir vildu

kaupa. Tók hann þá ab gefa sig vib stjórnfræbi og baub sig

^ram til þingsetu, en tókst lengi eigi ab ná kosningu. Nafn-
frægur Englendingur sagbi einusinni um hann á kjörfundi svo
allir heyrbu: »hann er lygari, jeg þekki marga heibarlega Gyb-

j

nga, en Disraeli þessi hefir alla ókosti hins harbsvíraba ræn-
*ngja> er festur var á kross vib hlib Jesú; hann hefir líklega

heitib Disraeii*.
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Loksins nábi Disraeli kosningu, og fðr a& halda hina fyrstu

ræbu í nebri málstofunni. Undir eins og hann fðr ab tala tðku

þingmenn ab hla'ja, og því lengur sem hann talabi, því meir ðx

hláturinn. En hann endabi ræbu sína á þessa leib: »jeg hefi

opt orbib ab byrja aptur á hinu sama, ab síbustu liefir mjer ætíí)

tekizt. Jeg sezt nú nibur, en sá tími mun koma, ab þjer viljib

heyra orb mín«. þessi orb rættust Disraeli fðr eigi huglaus út

í horn til ab harma ófarir sínar, heldur tðk sjer fram í öllu, og

vann af mesta kappi. Sá tími kom, a& allir dábust ab mælsku
hans og hyggindum, og álit hans fðr svo vaxandi

,
ab hann varb

stjðrnarherra, og fáir hafa á seinni timum haft meiri áhrif á

stjðrnina í Englandi.

þð þessir miklu menn hafi afkastafc miklu meb þoli sínu og

hugrekki, þá hafa þeir átt mikib öðrum ab þakka. Dæmi og

reglur annara hafa haft inikil áhrif á þá, og andi febranna, sem
gengur í arf frá kyni til kyns. En líf þeirra kennir oss þann
lærdðm, ab til sje sá kraptur, sem getur unnib fagran sigur:

þab er kraptur sjálfra vor.

Ibna&armenn.

Starfsemin er hið sama sem mannlíflð.

Heibarleg og rðleg starfsemi fer þá leib, þar sem skyldan

er leibtoginn, og lukkan förunauturinn, en jörbin verbur undirgetín.

Framförum verbur eigi náb meb öbru mðti en ab hlýba því

bobi, sem er skrifab á sinar limanna, lögun handarinnar og taugar

heilans: ab vinna. Hvert starf sem vjer höfura, getum vjer

stundab ab taka framförum í andlegum efnum. Vjer höfum ábur

sýnt fram á, ab fátækt og skortur hafa eigi hamlab framförum,

og fiest þab er mest hefir þokab heiminum áfram, er þeim mönn-
um ab þakka, er hafa verib fátækir og af lágum stigum. Vjer

skulum leiba rök ab þessu meb því ab minnast á sumt af því enu

helzta, sem upp hetir verib fundib.

Gufuvjelin, þessi drottning allra vjela, má heita ab sje fundin

upp á vorum tímum, þð hugmyndin sje gömul. Vjel þessi er

dýrblegur minnisvarbi mannlegs máttar. Margir ágætir starfsmenn

og hugvitsmenn, svosem Savary, Neweomen, Cawley, Potter og

Smeaton, hafa ab henni unnib, en síbast og bezt hinn ðþreytandi

James Watt. Saga hans sannar hib sama og reynslan kennir,

ab þeir vinna eigi mest gagu, sem hafa bezta hæfilegleika, heldur

hinir, sem verja þeim meb mestri ástundun og dugnabi.

•'O^Watt var eigi betur ab sjer en allir samtíba menn hans, en

hanu tðk þeim fram í starfsemi og dugnabi. Framan af æfinni
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íiTbi liann af því, ab gjöra vib ýmsa hluti. Eitt af því, sem
honum var fengib til abgjörbar var fyrirmynd af gufuvjel, sem
N'eweomen hafbi tilbúið, en hásköJinn í Glasgow átti. En er
hann skilabi fyrirmyndinni, mælti hann: »heimurinn mun líta

^bru vísi ut þegar biíib er ab bæta vjel þessa í því sem henni
er áfátt«. 1 tvö ár vann hann a& þvf, ab gjöra gufuvjelina eins

lullkomna og hann gat; um sama leyti vann hann meb ýmsu
móti fyrir konu og börnum. Honum baubst opt álitleg staba,

en hann synjabi alls og sagbi: »þab fer meb tfmann og krapta
mína, |)ab fer meb gufuvjelina mína«.

Ab tveim árum libnum var gufuvjelin buin, en langir tímar libu

ábur en hann fengi nokkurn til ab hafa hana til vinnu, unz v
rerk-

smibjueigandi, er hjet Boulton, tók ab brííka hana í verksmibjum
sínum. Og Watt hafbi rjett ab mæla: heimurinn fekk annab
útlit. Naumast er svo lítib þorp, ab gufuvrjelin sje þar ei, hun
uialar korn, prentar bækur, slær peninga, rekur málma og
vinnur ab allri vinnu. Skip meb gufuvjelum fara um höfin,

og gufuvagnar þjdta yfir Jöndin. Löndin hafa á þann hátt eins

og færst nær hvort öbru, og nægtir þær, sem ábur lágu ónot-

abar á fjarlægum stöbum, koma rui ab beztu notum.

En allar breytingar þessar urbu eigi allt í einu, heldur tóku

abrir vib, þar sem Watt hætti. Einn liinn helzti þeirra er Georg
Stephenson. Hann vann fyrst í kolanámum á Englandi, en sá brátt,

hve mikib væri vib þab unnib, ef kolin yrbu meb hægra móti

flutt þangab, sem þau eru brukub. Braut hann nú heilann um
þab hvernig gufuvjelin yrbi höfb til ab hreifa vagna. Samdi
hann þá áætlun, og gjiirbi ráb fyrir, ab gufuvagn gæti farib 3
mílur á einni stundu. Nefnd var sett til ab rannsaka áætlunina,

og áleit hún hana fásinnu og kvab upp þann dóm, ab hann
skorti alla þekkingu á þeim efnum. Stephenson svarabi nefnd-
inni meb því ab búa til stutta járnbraut

, og leiddi rök ab

því, ab gufuvagn gæti farib 5 mílur á einni stundu á henni.

Varb nú eigi lengur í móti mælt og var Stephenson álitinn

tnesti hugvitsmabur, eins og hann var.

Sá mabur, sem fann upp ab búa til babmullarvjel, hjet

Ricliarb Arkwright; hann var fæddur í Preston 1732. Foreldrar

hans voru mjög fátækir og áttu 13 börn og var hann ýngstur

þeirra. Hann bj<5 fyrst í kjallara og vann fyrir sjer meb því ab

raka skegg og selja hár. þegar stundir libu fram, fór hann ab

hugsa um ab búa til spunavjel og gjörbi ýmsar tilraunir í þá
átt. Konu hans |)ótti þetta eigi arbsamt og evbilagbi hún öll

þau sýnishorn, sem hann hafbi gjört; en Arkwright skilcii sig þá
vib hana, til ab geta haldib áfram. Hann bjó til annab sýnis-

horn og sýndi opinberlega. Eu borgarbúar í Preston óttubust
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ab vjelin mundi spilla atvinnu þeirra og t<5ku ab mögla; þótti

Arkwright því ráblegast ab forba sjer þaban meb vjelina og f<5r

hann til borgar þeirrar er Nottingham heitír; þar fekk hann einka-

leyfi til ab búa til spunavjel sína ár 1769.

Erfibleikar þeir, er hann hafbi vib ab stríba, byrjubu þ<5

eiginlega nú fyrst. Hann varb um margt ab bæta ábur en vjelin

væri fullgjör ; á ári hverju eyddi hanu ærnu fje , en ágóbinn

var engiun. En er vjelin var fullgjor og ágóbinn fór ab koma,
gjörbu menn samblástur á móti honum og ákærbu hann sem
fjandmann verkmanna og var hann sviptur einkaleyfinu. En Ark-
wright ljet eigi hugfallast; hann stofnabi verksmibjur annarstabar;

hann vann ab heita mátti nótt og dag; þá er hann var fimmtugur

ab aldri fór hann ab læra málfræbi og rjettritun. Eptir óþreyt-

andi ástundun bar hann sigur úr býtum; hann græddi yfir 4
raillíónir, en þab sem varbabi mestu var þab, ab hverr mabur
varb ab játa, ab hann hefbi aubgab ættjörb sína ómetanlega.

Sá, sem fann upp sokkavefstab, var prestur, og hjet William

Lee; hann var fæddur í þorpi hjá Nottingham 1563. Foreldrar

hans voru mjög fátækir. Menn segja ab orsök þess, ab hann
fann upp sokkavefstabinn, hafi verib sú, ab hann bab stúlku

nokkurrar og heimsókti hana opt, en hún vildi ekki gefast honum,
og gaf meiri gaum ab sokkum þeim, sem hún prjónabi, en ab

biblinum. Vegna þessarar fyrirlitningar, er honum var sýnd,

ásetti hann sjer ab finna upp prjónavefstab svo hann þyrfti ei

ab sjá neinn prjóna. I 3 ár varbi hann fjöri og fje til ab finna

upp vefstab þenna, sem er mjög margbrotinn, sagbi síban af

sjer prestsembætti og tók ab vefa sokka. En er hanm meb
mikilli fyrirhöfn var búinn ab gjöra vefstab sinn eins fullkominn

og hann gat, sýndi hann Elísabet drotningu vefnab sinn, en hún
gaf honum engan gaum, og hafbi jafnvel óbeit á vefnabinum

vegna þess, ab fátækar konur mistu fyrir hann atvinnu. Fór

hann þá til Rúbuborgar á Frakklandi, en þar voru verksmibjur

miklar og vav honum tekib þar hib bezta, og komst hann þar

í gengi og hafbi 9 sokkavefstabi. En þá dó verndarmabur hans,

Hinrik hinn 4. Frakkakonungur, er hafbi styrkt hann og lofab

honum miklurn launum. Kom hann þá meb kröfuv sínar til

hinnar nýju stjórnar íParís, en hún fyririeit hann, afþvíhannvar
útlendur og annarar trúar, og dó hann þar af gremju litlu síbar.

Sá sem fann upp knipplivjel hjet Jón Heathcoat; hann var sonur

þurrabúbarmanns á Englandi, fæddur 1784. þegar hann var 16

ára, ásetti hann sjer ab finna upp vjel til ab knippla meb. þá er

hann hafbi einn um tvítugt giptist hann, en hjelt þó áfram fyrir-

ætlun sinni. Kona hans hafbi jafnan áhuga og hann á vjel

þessari og leib fúslega allan skort fyrir þær sakir. En er vjei
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iians var komin svo langt ab hann gat knipplab, lenti hann í

málaferlum, en vann málib fyrir þá sök, aí) sá, er varfei mál
hans, lagbi svo mikla alub á þab, ab hann um nótt fór ab læra
a^ knippla og gat fyrir rjettinum sýnt ágæti vjelarinnar, svo
aHir undrubust. Um 1811 gjörbu verkmenn uppþot mikib, þókt-
ust þeir sviptir atvinnu, og eyddu því, er þeir gátu, af vefstöb-
um Heathcoats, og stób uppþot þetta um mörg ár, uns stjórnin

sefabi þab. Ár 1816 gjorbu þeir honum skaba er metinn var til

90,000 dala; en hann fekk þann skaba bættan. 1832 var hann
búinn ab finna upp gufuplóg. ’ Hann var í upphafi bláfátækur,

en ábur en hann dó, haföi hann tvöþusund verkmenn í þjónustu
sinni. Iíann gaf 50,000 dali til ab stofna skóla fyrir böm verk-

nianna sinna og varbi stóríje til ab mennta fátæka menn.

Mjög ólíkur honum var sá, er fann upp ab búa til postulín

;

hann hjet Fribrik Böttger og var fæddur í Prússlandi. Hann var

fátækur og var settur í lyfjabúb, er hann var 12 ára. þar þókt-

ist hann hafa komizt uppá ab búa til gull, og hafbi Fribrik I.

Prússakonungur trú á vjelum hans og margir abrir. Fri&rik var

þá peningaþurfi og ljet loka hann inni í Spandá, þab er ramlegt

virki, og baub honum ab búa þar til gull. En Böttger fiýbi

þaban og komst til Saxlands. Kom hann til Dresden og bab

kjörfursta Fribrik August I. ásjár. Kjörfursti hugbi gott til ab

fá gull eptir þörfum og tók vib Böttger, en lokabi hann inni og

baub honum ab búa til gull. Fribrik kjörfursti var þá einnig

konungur á Pólínalandi og þurfti ab fara þangab, en ábur en

hann komst þangab, skrifabi hann Böítger og Ijet neyba hann til

ab segja leyndardóminn. Böttger sendi konungi þá fiösku meb
raubri lyf í, og forskript meb; átti ab bræöa einhvern málm og

hella síban í lyfinni og varb málmurinn þá aö gulliT] Flaska

þessi var fengin konungssyni og færbi hann konungi hana og var

herflokkur til gæzlu. Konungur tók á sig skinnsvuntu og lokabi

sig inni næstu nótt og bræddi mikiö af eir og helti í lyfinni,

en eirinn var samur og ábur. Abgætti hann þá forskriptina

betur og sá hann aÖ hann hafÖi eigi gætt þess, ab sá er átti ab

búa til gullib varb ab hafa »algjörlega hreint hjarta«. Tók kon-

ungur þá skriptir og syndafyrirgefningu og reyndi af nýju, en

þab fór á sömu leiö. Varb hann þá ákaflega reibur Böttger

fyrir gabbiö. Böttger flýbi enn og til Austurríkis, en var tekinn

á leiÖinni og fluttur til Dresden. Konungur hóta&i honum nu

hengingu, ef hann byggi eigi til gull.

Nú libu nokkur ár; Böttger var í varöhaldi, bjó eigi til

gull, og var þó eigi hengdur. þá var þab, aÖ vitur mabur mælti

vib hann þessum orbum: »ef þú getur ekki búib til gull, þá búbu

eitt hvab annaö til, búbu til postu!ín«. Böttger fór eptir bend-
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ingu þessari og lagbi ml allan hug á ab brenna leir og bua fil

postulín. Tókst honum þab eptir niargar tilraunir. Ivjörfurstinn

styrkti hann ab fje, en bafbi hann jafnan í gœzlu. 1710 var

reist postulíns verksmibja mikil í Albrektsborg og var Böttger

yfirmaburinn, en )>ó jafnan ófrjáls, hvernig sem hann bab mn
frelsi. Undí hann ófrelsi þessu mjög illa og hneigbist til of-

drykkju, og undir eins verkmenn hans allir. Ofdrykkja og ófrelsi

spillti beilsu hans og hann dó 1719 og var grafinn um nótt.

þannig endabi líf |>ess manns, sem bafbi gjört Söxum svo

mikib gagn.

Einn af hinum mestu hugvitsmönnum var Vaucanson á

Frakklandi; hann gat naumast verib án þess ab biia til eitthvab

nýtt. f>egar hann var barn ab aldri , fór hann meb móbur sinni

f heimböb og hafbi sjer |>ab |>á ab gamni, ab horfa gegnum
rifu á hreifingar stofuurs, er var í næsía herbergi. Hugsabi hann
um þetta marga mánubi

,
og fann af því lögmál hreifingarinnar.

Hann bjó til mövg snildarverk, svo sem hljóbpípublásara, og Önd,

sem synti, drakk og kvakabi, eins og Inin væri lifandi. Hann
bjó og til höggorm, sem var eins og hann væri lifandi, og var

hafbur á leikhusinu, þegar sorgarleikurinn »Kleópatra« var leikinn.

Seinni ár æfi sinnar var hann settur yfir silkivefstabi á Frakklandi

og bætti hanu |>á mjög í öllum greinum. liarin bjó til vefstab,

sem óf rósasilki. Verkmenn urbu honum reibir af því þeir óttub-

ust ab þeir mundu missa atvinnu og vildu þeir grýta Vaucan-
son, en hann gat forbab sjer og hefndi sín meb því, ab búa til

asna, sem vann á vib tvo þeirra.

Marga mætti telja fleiri, cr unnib hafa hib mesta gagn, en

orbib ab þola þrautir og ofsóknir, og margir hafa yfirbugast án

þess ab komast áleibis. I baráttu lífsins fer eins og á vígvellinum:

sigurinn fæst eigi fyrr en hinir öruggustu eru fallnir.

Vísindamenn — tilviljanir.

Hvorki köndin ein nje skynsemin ein getur

íramkvæmt neitt mikid; skynsemin verður

að nota tilviljanina eins og höndin notar

verkfærin. fíacon.

Menn segja um ágætan málara nokkurn, ab þegar hann lauk

vib inyndir sínar, hafi hann gengib frá þeim spölkorn, látib pen-

silinn á langa stöng og horft á myndina um stund, gengib svo

liart ab lienni og gefib henni í skyndi hina fegurstu drætti. En
hæfilegleikinn til ab draga þessa meistaralegu drætti er ekki til-

viljun, heldur náttórugáfa og ávöxtur af löngu lífserfibi. Eintóni

j
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tilviljun afkastar engu miklu í lífinu. J)d heppnin geti stntt djörf

íyrirtæki, |)á er þá hin stöbuga ástundun hin öhultasta leib.

Stöbug eptirtekt og nákvæm starfsemi eru einkenni hins
sanna verkmanns. þeir cru eigi miklir menn, sem lítilsvirba

smámuni, heldur hiiiir, sem nota |>á nákvæmlega. Michael Angelo
sagbi: »smámunirnir gjöra hvern lilut fullkominn, en fullkomnunin er

cngir 8mámunir«. þegar annar ágætur ítalskur málari lá banaleguna,
var hann spurbur, hví hann hefbi orbib svo frægur, en hann
svarabi: »meb því ab vanrækja ckkerU. Tilviljanin er aldrei

annab en tilefni, sem vekur hugsan gáfumannsins: |)cgar eplib

datt í garbi Newtons, vakti þab huga hans, svo hann af því fann
gang himinhnattanna; en þesskyns hugsanir höfbu ábur leynst í

sálu hans. A líkan hátt vakti marglit sápuböla, sem kom af því

blásib var gegnuin leirpípu , huga Dr. Youngs, svo hann fann
brot ljósgeislanna. Menn halda almennt ab miklir menn fáist eigi

vib annab en þab, sein mikib er; en abrir eins menn og Newton
og Young voru fúsir til ab gefa gaum ab hinu sniásmuglegasta
og finna þab þýbingarmikla í þoim almennu efnum, og mikilleiki

þeirra var eininitt fólginn í því, ab útskýra |)etta.

Munurinn á mönnunum er ab miklu leyti fólginn í því, hve
skÖrp eptirtekt þeirra cr. Margir höfbu sjeb þunga hanga í

lausu lopti ábur en Galilaú sá lainpann hanga í dómkirkjunni í

Písa
,

en hann var sá fyrsti, sem veitti hreifingunni eptirtekt,

og hreifing þessi vakti svo huga lians, ab hann notabi hrcifingar

hangandi hluta til at mæla meb tímann
;

í 50 ár var hann ab

finna upp ab nota dingulinn í sigurverk, scm eru svo óumræbilega
naubsyn eg bæbi til ab mæla tímann og vib útreikninga stjörnu-

fræbinnar. llann hafbi einnig heyrt af hendingu ab hollenzkur

mabur hefbi búib til verkfæri, setn gjörbi þab ab hlutirnir sýndust
nær, og fregn þessi varb tilefni |)ess, ab liann fann upp ab búa
til sjónpípu; og meb henni var lagbur grimd vcillur undir stjornu-

fræbi hinna síbari tíma.

þegar liinn nafnfrægi vjclameistari Samúel Brown var ab

kugsa um ab leggja brú á ána Tweed
,

gekk bann eitthvert sinn

í garbi sínum uin morgunslund á haustdegi. Varb þá á vegi

hans kongulóarvefur, og kom honum til hugar, ab brú úr járn-

festum mætti gjöra á líkan hátt, og bjó hann til bina fyrstu hang-

andi brú. Vjelameistarinn Brúnel lærbi ab gjöra undirgöng undir

Temsánu af orini, er )iann sá grafa sig inní skip; hann veitti

því eptirtekt, bvernig ormurinn gróf í ýmsar áttir og þakti göngin

jafnóbum meb kvobu
,
og bjó Brúnel til vjel, sem var eins lögub

og ormurinn, og fór eins ab.

Ekkert er svo ómerkilegt, ab ckki megi veita því epíirtekt;

og fátt er svo lítilvægt ab cigi geti þab ab notuin koraib, ef þab
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er rjett notaö. þangbóla, er flýtur á sj<5, sýnist ekki mikils virbi,

en sá þangbóla, er Kólumbus sá, er hann var ab leita Ameríku, varb

honum aí> þeim notum, ab hann átti þab henni ab þakka, ab

hann gat sefab uppreist þá, sem skipverjar höfðu gjört á móti

honumpaf því þeir um langan tíma höfbu eigi sjeb land og vildu

neyba Kólúmbus til ab hverfa aptur. í fljótu bragbi virbist þab

eigi líklegt, ab stór kalkfjölí sjeu tilbuin af litlum skorkvikindum,

en þó er því þannig varib; en dýr þessi eru svo lítil ab þau
verba naumast eygb. þegar vjer hugleibum þetta, getum vjer þá
efast um, ab litlir hlutir geti haft mikil áhrif?

Mannlegri þekkingu er ab því leyti líkt varib og kalkfjöll-

unum, ab hún er samsafn af litlum efnum, sem margar kynslóbir

hafa safnab og lagt hvab ofaná annab uns fjallib hækkabi. þab
sem í fyrstu virbist Iítilvægt, verbur opt til mikils, er stundir

líba fram. Hundrab ár libu ábur en uppgötvan Appolloníusar

frá Perga var lögb til grundvallar fyrir stjörnufræbinni, þeirri

vísindagrein, er kennir sjómönnum ab fara rjetta leib um hin

ókunnu höf, og hefbu reikningsmennirnir eigi unnib eins lengi,

þá væri ab Iíkindum fæst af því til, sem upp hefir verib fundib

og stybst vib hræríngafræbi.

þegar Franklín fann eblisástand eldingarinnar og rafurmagns-

ins, gjorbu menn gis ab honum og sögbu: »hvaba gagn er ab

þessu«? En liann svarabi meb því ab spyrja: »hvaba gagn er ab

þessu barni? þab getur orbib fullorbinn mabur« ! Og þegar Gal-

vani tók eptir því ab fæturnir á froskinum hreifbust, er þeir

komu í samband vib ýmsa málma, )á gat enginn vitab, ab

nátturuafl þetta, sem síban er kall-ab Ga vansafl og rafmagn, gæti

orbib ab slíkum notum, sem þab nú er orbib. Fyrir magn þetta

geta menn nú notab uppleystan eir, silfur og gull á hvern hátt,

scm menn vilja. Yilji vígvjelameistarar kveykja f púburgröf langt

í burtu, þá nota þeir aíl þetta til ab kveykja meb; þurfi menn
birtu nótt og dag vib húsabyggingar, þá hafa menn rafmagnsljós.

Afl þetta er einnig abalafl rafsegulþrábanna, sem flytja hugsanina,

^ins fljótt og hugurinn fer, mörg þúsund mílur.

Jötunafl þab, sem knýr gufuskipin um höfin, fær mátt sinn

frá hinum litlu vatnsdropum, sem þenjast út vib hitann. þab er

gufa sama kyns og sú, er vjer sjáum leggja upp úr pottum

vorum og kötlum, og sú, er skekur jörbina, svo hún titrar í

jarbskjálítunum, þegar gufan er innilukt og kemst eigi út.#

þab er heppninnar mikli leyndardómur, ab grípa tækifærib

og nota liverja tilviljan og verja henni í ákvorbubu augnamibi.

Menn, sem eru fastrábnir í því ab rybja sjer braut, finna tæki-

færib, og finni þeir þab eigi, þá búa þeir þab til. Naubsynin
hefir optast knúb menn til ab finna upp. Margir hinir beztu
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verkraenn hafa upphaflega haft hin lökustu verkfæri. En þaí) er
ekki verkfærib sem býr til manninn, heldur á maburinn ab búa
t’d verkfærib. Menn spurbu einu sinni enskan málara er hjet

öpie, meb hverju hann blandabi þá abdáanlegu liti, sera hann
hafbi; en hann svarabi: »jeg blanda þá raeb viti«. Newton hafbi
e *gi annab en flatbaun og pappírsörk til ab komast ab því,

hvernig ljösib væri sett saman, og hvernig litirnir yrbu til. Scheele
fann upp ab greina sundur tegundir loptsins, og hafbi engin Önnur
^böld, en nokkur lyfjaglös og svínablöbrur.

Meb kostgæfni geta raenn notab stuttar stundir svo ab gagn
verbi ab. Daguesseau skrifabi langa og raerkilega bök á þeim
ötundum, er hann beib eptir inibdegisverbi sínum. Hinn þjöb-

kunni fribarpostuli Elíhu Burrit , sagbí
,

ab menntan sín væri
e>gi ávöxtur gáfna sinna, heldur hins, ab liann hefbi notab allar

fóinstundir. Hann vann fyrir sjer meb járnsmíbi, en á tómstundum
sínum lærbi hann 18 tungumál, forn og ný.

Tíminn líbur, og vjer eigura ab standa reikning á honum

;

þab eru sannindi, sera vjer ættum aldrei ab gleyma. Tíminn er

lítill partur af eiiífbinni, sá eini, sem er eign vor; hann fæst
ekki aptur heldur en lífib, þegar hann einusinni er libinn. Meb
því ab byrja hófsamt líf getum vjer bætt upp eybslu hinna
libnu ára, en enginn getur sagt vib sjálfan sig: »jeg skai taka af

stundunum á morgun, og bæta meb því upp þab sem jeg hefi

súab í dag«. Melancbton skrifabi þær stundir, sem libu til ónýtis,

tii ab minna sjáifan sig á kostgæfni. Tírainn er nægtabúr, sem
^essir hinir miklu verkmenn hafa tekib úr dýrgripi hugsana
^eirra og verka, er eptirkomendur þeirra erfa.

Margir spakir og lærbir menn hafa haft þann vana, ab

skrifa upp hugsanir og vibburbi í þeim tilgangi ab varbveita þá,
eg hindra þá frá ab hverfa í þokulönd gleymskunnar. Hinn
ágœti læknir John Hunter hafbi og þessa reglu, og skýrbi þann
kost, sem hún hefbi, á þessa leib: »J>egar jeg skrifa upp hugsanir

uiínar, fer jeg ab eins og verzlunarmabur, sem skrifar upp vöru-
byrgbir sínar; án þess gæti jeg ekki vitab, hvab jeg á til, og
hvab raig vantar«. Iíann var starfsmabur svo mikill, ab hann
svaf aldrei meir en 5 stundir í sólarhring.

Æfisaga Benjamíns Franklíns, hins alkunna þjóbmæríngs, er

Uúst dærai þess, hve miklu stöbug alúb getur orkab. Hann var

tæddur í Boston í Ameríku 17. jan. 1706, og átti 16 syskini og
var þeirra yngstur. Hann var bláfátækur og vann fyrir sjer á

ýmsan hátt fraraan af æfi sinni, en meb stöbugri ástundun komst
hann svo langt áleibis, ab hann varb eigi abeins hinn frægasti

'ísindaraabur á þeim tímum, heldur og hinn raesti stjórnfræbingur.
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Hann deyfci eptir ab hann hafbi hlotib hin mestu nietorb, J 790,

84 ára gamall.

Hinn mikli stjörnumeistari Vilhjálmur Herschel var eonur

fátæks söngraeistara á þjdbverjalandi. Flutti hann til Englands,

og vann þar fyrir sjer meb því ab leika á hljdbfæri. Eptir ab

hann hafbi fengib ab skoba himinlmettina í sjónpípu, varb hann

mjög hrifinn af stjörnufræbinni. Hann vildi kaupa sjer sjónpípu,

en liafbi engin efni. Tók hann þá þab ráb, ab iiann smíbabi

sjer sjálfur sjónpípur. Meb ótrúlegri fyrirhöfn tókst honum þab;

varb hann t. a. m. einusinni ab búa til 200 gler, ábur en þab

fengist sera honum líkabi. Hann Ijek enn á iiljóbfæri til ab hafa

atvinnu af því, en notabi allar tómstundir til ab horfa á liimin-

hnettina um sjónpípu sína. Uppgötvanir þær, er hann þannig

gjörbi, urbu orsök þess, ab hann varb þjóbkunnur, þótt ábur væri

hann ókunnur, og skömmu síbar var hann skipabur konunglegur

stjörnufræbingur. Hann var jafn hógvær í upphefbinni og hann

ábur hafbi verib í fátæktinni.

Listamenn,

Engin takmörk geta sagt við ástundunina
og hugvitið: „liingað og ekki Jengra'*.

Becthoven.

þab er eigi langt síban ab piltur nokkurr hengdi sig af

gremju yfir því, ab verba ab vera jurtasölumabur. og geta ekki

orbib neitt meira. Sá misskilningur
,

ab ibnabur geti eigi verib

heibarlegt starf, er eigi mjög sjaldgæfur í heiminum. þessi

raisskilningur heíir koraib mörgum til ab reyna ab stunda þab,

sern þeir cigi hafa haft hæfilegleika til, einkum fagrar listir. Ab
þessu hefir stutt annar raisskilningur, eigi minni, sá, ab þab kosti

áreynslu ab stunda ibnir, en enga áreynslu ab vera listamabur.

þab er eins og menn biiist vib, ab eigi þurfi annab en ab bíba,

þá gjöri hæfilegleikarnir kraptaverk. þessi ímyndán er jafn

skökk og hin gagnstæba, ab raenn geti aflab sjer hugvits eingöngu

meb áreyr.slu. Ástundun ein geíur ekki gjört neinn ab listamanni.

Allt hugvit er mebfædd náttúrugjöf, en enginn verbur mikill

listamabur án raikillar áreynslu. þegar vjer hugleibum líf hinna

mestu listamanna sjáum vjer ab þab hefir cigi verib af tilviljan,

ab þeir hafa orbib frægir, heldur af mikilli ástundun og ótraubri

starfsemi. Surair þeirra hafa ab vísu safnab aubi, en engir hinna

raestu listamanna hafix haft þann. tilgang. Hinn frægi 'málari og

rayndasmibur Michael Angelo treysti starfseminni svo inikib, ab

hann sagbi, ab allt þab, er mabur gæti ímyndab sjer, yrbi mabur

ab geta gjört úr marmara, ef liöndin væri vanin á, ab hlýba
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andanum. Hann var hinn dtraubasti starfsmabur og eignabi

þab hófsemi sinni, ab hann var þolnari en samtíba menn hans.

Hann neytti mestan hluta tlag3ins sjaldan annars en lítils af

braubi og víni, og fdr opt á fætur um nætur, til ab starfa. þegar
^hugi hans var mestur, var þab vani hans ab festa ljdsib, sem
hann vann vib, í brjefhúfu sem hann hafbi á höfbinu. Stundum
var hann svo þreyttur, ab hann gat eigi afklæbt sig og svaf hann
þá í fötunum, vibbuinn ab taka til 3tarfa, er hann var endur-
nærbur af svefninum.

Málarinn Titían var einnig úþreytandi ibjumabur. Hann var
8 ár ab mála hib víbfræga málverk »Pietro Martini«, og er hann
3endi Karli f ta listaverk sitt »Kveldmáltíbina«, skrifabi hann : »jeg

8endi Ybar Hátign »Kveldmáltíbina«
;

jeg hefi unnib ab henni

því nær daglega í 7 ár«. Fáum getur verib þab ljost, hve mikib
þol þarf til ab vinna hin miklu listaverk. Lendur mabur í

Feneyjum sagbi vib myndasmib: »þjer heimtib 8 spesíur fyrir

^yncl sem þjer getib gjört á 10 dögum«. »þjer gleymib«, svarabi

fislamaburinn, »ab jeg hefi verib 30 ár ab læra ab gjöra myndina
& 10 döguin«.

Hogarth, hinn enski málari og eírstúngumabur. sem frægur
er um allan heim, var latur, þegar hann var í barnaskdla, en
lagbi mestil stund á, ab skrifa fallega stafi. Fabir hans kom
fionum fyrir hjá gullsmib, og þar vandist hann á ab teikna og
^rota á knífasköpt; mest lærbi hann tilsagnarlaust meb ástundan

°g eptirtekt. Hann gat geymt í huga sjer allar myndir sem hann
s^> en ef hann treysti sjer ekki til þess, þá drd hann þær upp á
oöglina á vinstri þumalfingrinum og geymdi þær þar meban hann

heim. Hann sagbi ætíb, ab sönn list yrbi ekki lærb nerna í

oinum skdla, skdla náttúrunnar. Hann hafbi í æskunni naumast
lært ab stafa rjett; allt annab lærbi hann tilsagnarlaust. Hann
var fátækur framan af æfi sinni, en vann saint me& glöbum hug.
Síbau varb hann frægur og aubugur og minntist þá opt hinna
tyrri þrauta sinna. i

Margir listamenn hafa átt í hinum mestu þrautum á&ur en
þ^ir nábu hinu

s

eptirþrába takmarki. Enginn vcit, hve rnargir

þafa ytirbugast. Málarinn Martín átti í sjaldgæfum þrautum.
^Pt lá vib, ab hann yrbi húngurmorba ábur en hann gat lokib
Vl& hib fyrsta listaverk sitt. Menn segja, ab einu sinni hafi

þann engan skilding átt nema einn hálfsdalspening, sem hann
vHdi ekki láta fyrir fegur&ar sakir, en neyddist þo tii ab láta

þann fyrir mat. Hann fdr til bakara, keypti braub fyrir peninginn.
eg setlabi burt meb braubib. En fagri peningurinn haf&i brugbist
honum í ney&inni — liann var falsa&ur; bakarinn kastabi honum
1 hinn hungraba málara og heimtabi braubib. þegar hann kom



110 Kraptur sjálfra vor.

heim, leitaði hann í kistu sinni og fann eina braufeskorpu og

sefabi meb henni hungur sitt. Vann hann enn ótrauður, og eptir

fáa daga gat hann selt listaverk sitt.

Járnsmiburinn James Sharples er ljóst dæroi þess, hverju

ástundun og þol fær orkab. Hann var fæddur á Englandi 1825.

Fabir hans átti 13 börn og gat eigi látib kenna sonum sínum

neitt, en varb ab láta þá vinna fyrir sjer undireins og þeir orkubu

nokkurs. þegar hann var 10 ára, var hann settur til járnsmíbar,

og varb ab vera þar frá morgni til kvelds. Svcinarnir ljetu hann
stundum hjálpa sjer, er þeir drógu upp katlamyndir, og vib þab

vaknabi fyrst löngun hans til ab draga upp og mála. Dró hann

opt upp myndir af kÖtlum og ýrasu meí) krít á gólfib hjá

foreldrum sínum, er hann var kominn heim á kveldin. þegar

hann var 16 vetra fekk hann tilsögn nokkra í uppdráttarlist.

Hann fekk til láns bók, sem var fræbandi í þeim efnum, en þá
komu þau vandræbi, aí) hann var ekki læs, en varb ab bibja

móbur sína ab lesa fyrir sig. Tók hann þá ab læra ab lesa og

lærbi þaÖ á stuttum tíma. Fór hann nu á fætur klukkan 4 á

hverjum morgni og las í bók sinni og dró upp myndir, en kl. 6

varÖ hann ab vera kominn aí) verki sínu til aí) vinna fyrir sjer.

Flest áhökl bjó hann sjálfur til, en liti, pensla og ljerept varö

hann ab kaupa og varÖi hann til þess hverjum skilding, er hann

gat eignast. Opt varÖ hann ab fara gangandi 4 mílur vegar til

aö kaupa þaÖ er kostaÖi 2 dali, og fara síban gagndrepa og

þreyttur til vinnu sinnar. En meb þessari stöbugu ástundun tók

hann þeim framförum, að hann varb frægur málari og eirstúng-

umabur. Hina sömu ástundun hafa þeir haft, sem mestir meistarar

hafa orÖiÖ í söngfræöi. Hiindel var ó )reytandi iÖjumaÖur, og

)rck hans virtist vaxa viÖ hverja nyja )raut. Haybn segir um
ist sína: »hún er fólgin í því aÖ kjósa efnið og vinna ab því

meb þolgæbi«. Sebastían Bac-h segir um sjálfan sig: »jeg hefi

verib starfsamur; hverr sem vill vera eins ibinn og jeg hefi

verib, getur verib eins heppinn*.

Ástundun og þol.

fjolinmæðin gjörir mórbeijablað að

þykku silki.

Lukkunni hefir opt verib hallmælt fyrir þab, ab hún væri

blind; en hún er opt eigi eins blind og mennirnir. þegar vjer

hugleibum mannlífib, sjáura vjer, ab hún er optast meb hinum
starfsömu. Hib daglega líf, meb áhyggjum sínum, þörfum og

skyldum, veitir hib bezta tækifæri til ab læra, og starfsamur

mabur fær jafnan tækifæri til ab leggja á sig, í hverri stöbu sem
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hann er. þeir almennu hæfilegleikar
:

greind, eptirtekt, ástundan
°g þol, orka mestu einnig í enum æbstu efnum. Sá sem hefif

þessa hæfilegleika, þarf eigi aí) hafa hugvit, en hugvitib getur
ekki verib án þeirra. Bufifon sagfei, ab hugvitib væri eigi annab
en þolgæbi.

Newton var hinn mesti gáfumabur ; en er hann var spur&ur
ab> hvernig hann hefbi fundib svo mikib upp, svarabi hann:
*nieb því ab hugsa ávalt um þab«. »Jeg held hlutnum stöbugt
^yrir augum mjer, þangaö til hin fyrsta skíma er orbin ab björtum
degi«. Hann sagbi í annab sinn: »hafi jeg gjört heiminura
nokkurt gagn, þá er þab ab þakka ástundun og stöbugum athuga*.
Locke, Helvetius og Diderot stóbu fast á því, ab allir menn hefbu

jafnmikla hæfilegleika, og ab þab sem einn getur orkab, því yrbi

abrir ab geta orkab, ef ástæbumar væri hinar sömu. En þótt
vjer viburkennum, ab ástundanin hafi unnib óumræbileg stórvirki,

og ab enir mestu menn hafi ætíb verib raestu starfsmenn, þá er

hitt Ijóst, ab mikill munur er á hæfilegleikunum. Hinir mestu
nienn eigna heppni sína hinni óþreytandi starfsemi; þeim verbur
allt ab gulli, tíminn eigi síbur en annab. þeir sem mest hafa

breytt útiiti heimsins hafa fæstir haft framurskarandi hæfilegleika,

en flestir óþreytandi ástundun. þab er gamalt orbtak: ab sá

sem gengur hægt, gengur lengi og fer langt.

þab varbar því mjög miklu, ab stunda þab, ab hæfilegleikar

ötarfseminnar þróist sem bezt. þegar þab er orbib, kemur hib

annab án mikillar fyrirhafnar. þab var leikni frá barnæsku, sem
gjörbi Robert Peel frægan um allan heim. þegar er hann var

barn ab aldri, Ijet fabir hans hann uppá borb og ljet hann tala

þar upp ur sjer; jafnframt vandi hann son sinn á ab segja sjer

dr messunni. Peel gekk þetta illa í fyrstu, en smám saman varb

hann svo leikinn, ab hann gat haft upp prjedikanina þvínær

orbrjetta. Á þenna hátt varb hann svo leikinn, ab þegar hann
var orbinn þingmabur, gat hann munab langar ræbur og svarab

þeim orbi til orbs.

þab er undravert, hve miklu stöbug ástundan getur orkab í

almennum efnum. Ungur mabur spurbi söngmeistarann Giardini,

hve langan tíma hann þyrfti til ab læra ab Ieika á tíblu, en Gi-

ardini svarabi: »12 stundir á dag í 20 ár«. De Maistre segir,

ab þab sje töframebai hinna heppnu, ab liafa vit á ab bíba.

Menn verba ab láta sjer nægja ab þokast áfram fet fyrir fet,

eins og þegar barnib er ab læra ab ganga.

En til þess ab geta bebib meb þolinmæbi, verba menn ab

vinna ineb áhuga. Ánægja er naubsynleg til starfsemi. Frægur
biskup' sagbi, ab linkind væri hinir níu tíundu partar kristindómsins;

ánægja og ástundan eru níu tíundu partar vísdómsins; þær eru
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líf lukkunnar og heppninnar, og hinn bezti unabur lífsins er

kannske fólginn í því ab vinna meb fjöri og *kappL þeir sem

vinna tii almennings nota, verba einkum opt ab vinna lengi meb
þolinmæbi, án þess ab sjá nokkurn verulegan árangur. Uppskeran

kémur opt eigi lyrr en sáÖmaburinn er sjálfur kominn í jörbina.

Hinn mikli stjörnufræbingur Kepler liföi alla æíi sína í Öroirgb

og lítt kunnur; þá fyrst, er hann var dáinn, varÖ hann þjób-

kunnur.

Ekkert getur bætt missi vonarinnar. »Hverníg á jeg ab

starfa, hvernig get jeg verib farsælU, sagbi mikill, en ógiptusamur

spekingur, »þegar jeg hefi misst alla von«? Sem dæmi uppá
þolgæbi í óhöppum má greina sogu fuglafræbingsins Audubons.:

Hann hafbi dregib upp 200 myndir af fuglum og meb því hann

þurfti frá ab hverfa um tíma, ljet hann þær allar í kassa, bjó

um vandlega og bab annan ab gæta meban hann væri burtu.

En )egar hann kom heim aptur og lauk upp kassanum, höfbu

völskur jetib sig inn í hann og ált þar unga, enn eytt öllum

myndunum. Hann varb ab vísu veikur af óhappi þessu nokkra

daga, en ték brátt dug til sín, fór út í skóg og dró upp myndirnar

ab nýju. Hundur Isaks Newtons velti Ijósastjakanum á borbí

hans, og brenndi þannig upp reikninga þá, sem hann hafbi unnib

ab í mörg ár. Ohapp þetta olli heimsspekingi þessum mikils

harms, og spillti jafnvel heilsu Iians.

Vjer höfum ábur drepib á þab, hve mikla ástundun hugvits-

menn og ibnabarmenn opt hafi haft. þab var álit manna ab

hinn mikli náttiirufræbingur Buffon væri gáfutregur, meban
hann var ungur. Ilann var þar ab auk latur og átti nógar eigur;

þótti því líldegt, ab hann mundi leggjast í leti og óhóf. En
hann áleit tímaun dýrgrip, og sá ab hann eyddi miklum tíma

meb því ab fara seint á fætur, og vildi venja sig af því. Tók
harin þab ráb, ab hann lofabi þjóni sfnum, en Jósep hjet, einum
ríkisdal fyrir hvern þann dag, er hann gæti komib sjer á fætur

fyrir mibjan morgun. Buffon neitabi í fyrstu ab fara á fætur,

þó Jósep. vekti hann, og vildi klæba hann. Tók Jósep þá ab

reka hann upp ur ruminu meb harbri hendi, hversu sem hann
andvarpabi og hótabi ab reka Jósep ur vistinni. Einn raorgun

var Buffon tregur venju fremur, tók Jósep þá þab urræbi, ab

sækja skál meb köldu vatni og hella undir yfirsængina, Loksins

vandist hann á ab fara snemma á fætur og fyrir þá sök sagbi

Bulfon síbar ab Jósep ætti 3 eba 4 bindi í hinni miklu nátturusögu,

er hann samdi. • Buffon ritabi nátturusogu sína ellefu sinnum
ábur en honuiu líkabi huu, og hafói hann þó
í 50 ár.

Hib mikla söguskáld Walter Scott fylgdi lostum reglum

hugsab um hana
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í öllum háttum stnum, og fyrir þá sök gat hann afkastab ab
rita svo mikib. Hann f<5r ætíb á fætur kl. 5, klæddi sig og
rakabi, og var seztur vib skrifborb sitt kl. 6. £>ar voru skjöl

haus í röb og reglu, en bókum lians hlabib hjá honum á golfinu.

Meb óþreytandi ibjusemi aflabi hann sjer sjaldgæfrar þekkingar.
Alt fyrir þab sagbi hann á efri árum sínum: »alla æfi mína hefi

jeg fundib fákænsku mína«. Slíkt er sannur vísddmur og sönn
aubmýkt, því menn stæra sig því síbur sem menn vita meira.

Crrunnhyggnir menn, sem þefa ofaní margt, en vita ekkert til

hlítar, geta stært sig, en hinir vitru játa, »ab þeir viti þab eitt,

ab þeir viti ekkert til hlítar«, eba eins og Newton komst ab orbi:

»ab þeir hafi leikib sjer ab, ab safna skeljum í fjörunni, en
þekki ekki haf sannleikans*.

Lífsskeib SamúelsDrews var fagurt dæmi þols og ástund-

unar. Pabir hans var verkmabur á Englandi; ljet hann Samuel
* skóla, en hann nennti ekki ab læra neitt. J>egar Sámúel var 8
vetra, var hann látinn í tinnámu og vann hann þar fyrir 6 skild-

ingum á dag. þegar liann var 10 vetra, var honuin komib fyrir

hjá skósmib, og þoldi hann |)ar margt illt. Hann hugsabi opt um
ab strjóka og verba víkingur og varb því ódælli sem hann eldtist

Dieira. þegar haun var um tvítugt, ætlabi hann fram á skip um
nótt til ab kaupa vörur tolllaust. En bátnum hvolfdi og drukkn-
ubu sumir er á voru, en Samúel gat synt til lands og var þó
Eær dauba en lífi, er á land kom, því snjór var á og frost. Um
sömu rnundir dó bróbir hans og varb hann af hvorutveggju þessu

alvarlegri og ljet af ódælskuverkum og tók ab skara eins framúr
í hinu góba og hann ábur hafbi gjört í hinu illa. Hafbi hann
alveg gleymt því, er hann hafbi lært, ab lesa og skrifa, en tók
nó í ákafa ab læra sjálfur. líann segír sjálfur svo frá: »því
nieira sem jeg las, því ljósar sá jeg fávizku mína; jeg las meban
jeg var ab borba, jeg las þegar jeg gat«. Fór hann nú ab sjá

sjálfur fyrir sjer, og tók þá föstu reglu, ab vera aldrei í skuld;
hann fór heldur ab sofa án kveldverbar en ab fara á fætur

skuldugur. Las hann nú margar bækur í stjörnufræbi, sagnafræbi

°g heimspeki. Jafnframt gaf hann sig mjög vib stjórnfræbi, og
var hús lians þessvegna opt fullt á daginn, og varb hann íyrir

bó sök ab vinna á nóttunni. þá er hann einhverja nótt var ab
vinna ab skósmíbi, kom sveinn nokkurr ab húsi hans, lagbi

njunninn vib skráargatib og kallabiinn: skósmibur, skósmibur, þú
v'mnur á nóttunni, en slæpist á daginn«. Vinur Samúels, er hann
sagbi sögu þessa, sagbi vib hann: »barbirbu ekki strákinn«?
u Nei«, sagbi Samúel; »jeg hætti ab vinna og sagbi vib sjálfan
^nig: þab er satt, þab er satt, en þú skalt ekki geta sagt þab

8
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um mig optar. RÖdd þessi kenndi mjer, afe geyma |>ab ekkr

þangab til á morgnn, sem á aö gjörast í dag«.

Upp frá þessu liætti Samúel viö stjórnfræöi
, en stundabi

iÖn sína. Hann las framan af í eldhusinu hjá konu sinni, og

skrifaöi á belg þeim, sem hán bljes upp eldinn meö. Meb
ástundun þessari varÖ hann ekki einungis vel efnaöur, heldur samdi

mörg ágæt rit, svo sem »um ódauÖleik sálarinnar«. Rit þetta

hefir verib prentab ótalsinnum, og er enn í miklu afhaldi.

A uÖ æ fi.

Fardu eigi gálauslega meö efni þín;

auðæfl eru mannorð.
E. Bulwer Lytton.

Vit mannsins kemnr kannske ljósast fram í því, hvernig

hann fer meö efni sín, hvernig liann dregur þau saman og hvernig

hann ver þeim. þó efuin verÖi engan veginn talin abalákvöröun

Kfsins, þá eru þau eigi svo lítils viroi, aÖ vjer megum fyrirlíta

þau. Hverr maöur hefir rjett til aö gjöra stöÖu sína eins geö-

felda og hann .getur meö sæmilegum meÖölum. GóÖ staÖa gjörir

oss óháöa ÖÖrum mönnum og hinu ytra, og er þannig nauösyn-

ieg til þess, aö hinn betri hluti veru vorrar geti þróast og notiö

sín; viröing su, sem aÖrir menn bera fyrir oss, er aÖ miklu leyti

komin undir því, hve vel vjer notum tækifæri þau, er oss bjóöast

til aö komast áfram. Areynslan, sem þarf til þess aö komast

áfram, er oss nauösynleg; hún styrkir traust vort á sjálfum oss,

kennir oss þolinmæÖi, gefur oss þol. Jón Sterling hefir rjett aö mæla
er hatm segir: »hiö lakasta uppeldi, sem kennir aÖ láta á móti

sjáifum sjer, er betra en hiö bezta, sem kennir allt annaö, en

ekki þaö, aÖ láta á móti sjálfum sjer«.

En þaÖ aö láta á móti sjáifum sjer, aö hafna stundar ánægju

til aÖ Öölast ókomin gæöi, er eitt af því, sem menn vilja síst

læra. þaÖ væri líklegt, aö þær stjettir, sem verÖa aö vinna mest,

kynnu ab meta aubæfi j)au, sem þær vinna sjer inn, og þó veröa

margir þeirra þurfamenn hinna sparsömu, af því þeir eyöa því

scm þeir ávinna jafn óöum. þeir eru margir, sem gætu haft

nægiieg efni og veriÖ öÖrum óháöir, en þeir hiröa ekki um aÖ

vera meira en eina dagleiö á undan skortinuui, og þessvegna

nær hann þeim undir cins og lítiö óhapp ber aö liendi. Jón Rus-

sell sagÖi einu sinni viö nefnd manna, er kom til hans til aö

kvarta undan skatti, sem lagöur hafÖi veriÖ á verkmenn: »þjer

getiö veriö vissir um, aö stjórn jiessa lands leggur aldrei skatt á

verkmenn, er jafnist viö |)ann skatt, sem þeir sjálfir leggja á sig
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wieb ofnautn ölfanga og óþörfum skemmtunum. « Og ekkert er

athugaverbara en þetta.

Margir BÓmamenn hafa dregib saman fje í þeim tUgangi ab
gagna ættjörb sinni, og er sá tilgangur heibarlegur. Hjer má minn-

á einn sænskan mann er hjet Jónas Alströra
;

hann var
iíeddur 1685 og fór til Englands á unga aldri bláfátækur, en dró
Þar meb starfsemi og atorku saman mikib fje, en ávallt hafbi

hann þab í huga, ab gagna meb því ættjörb sinni. 1715 ferbab-
íSt hann um Svíþjób til ab kynna sjer landib, og síban um Hol-
land og þjóbverjaland til ab afla sjer þekkingar. 1723 yfirgaf

bann þá álitlegu stöbu, sem hann hafbi á Englandi, og flutti til

Svíþjóbar meb allar eigur sínar. Settist hann ab í þorpi því, sem
bann var fæddur í; þar voru þá 300 íbuar. En er hann dó,

1761, var þorpib Alingaas orbib bær meb 18,000 íbúum,
svo mjög hafbi hann eflt þab meb verksmibjum og allskonar

verknabi.

Samúel Drews sagbi: wforsjálni og sparsei))i eru ágætar
vinnusystur til ab ljetta óári; þab fer lítib fyrir þeiin í hýbýlum
tftanna, en þær veita drjúgari styrk en flest annab«. »Sá, sem
vill endurbæta heiminn, verbur fyrst ab taka sjálfum sjer fram«,
^agbi Sókrates. En þab er miklu aubveldara ab tala uni ab

endurbæta þjóbina, en ab venja sig af óvana, og þessvegna er

þab almennara.

Allir þeir, sem eigi hugsa hærra en ab lifa til ab lifa, verba
öbrum hábir, þeir eru bráb tímans og breytinganna. Cobden sagbi

vib verkmenn nokkra á Englandi: »mennirnir hal'a ætíb skiptst í

tvo flokka — þá sem hafa sparab og þá sem hala eybt — hina

starfsömu og hina eybslusömu. Dugnabaruiennirnir hafa byggt
búsin, mylnurnar, brýrnar og skipin, og unnib Öll stórvirki, þeir

hafa menntab mannkynib, en þeir sem hafa eybt eigum þeirra,

bafa verib þrælar þeirra.« Bright gaf þetta einfalda ráb: »sá
sem vill varbveita kjör sín, ef þau eru gób. eba bæta þau, ef

þau eru erfib, verbur ab vera ibinn, sparsamur og rábvandur;
þab er óhuit ráb«.

Menn hafa sagt, at allir alþýbumenn gætu verib eins sibabir,

°ienntabir og efnabir og sumir þeirra eru; í þessu eru mikil

saimindi, Aliir eiga ab geta orbib líkir því, sem sumir cru, ef
Þeir hafa sömu abferb. Hverr mabur hefir í sjer frummynd
^annlegrar fullkomnunar. Eigur, sem rábvandlega eru saman
dreguar, cru vottur uui þolna ástundun og óþreytandi áreynslu,

yfirbugabar freistingar og launaba von, og sje þeim rjett varib,

bera þær vott um hyggindi og athuga. Eigurnar eru fótfesta til

ab standa á, þangab til betur lætur. Sá sem ávallt liggur vib
okorti er aldrei langt frá ánaub. Hann er aldrei herra sjálfs sín,

8*
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en ávallt í )>eirri hættu aí) komast á vald annara, og verfca ab

sæta þeim kostum, sem þeir setja. Ab vera sparsamur er þar á

móti hin beinasta leib til þess ab vera óhábur öbrum; og allir

hafa nóga hæfilegleika til þess. Sparsemin er regla í hússtjórn-

inni, og felur í sjer dugnab, nákvæmni, forsjáini og rábdeildar-

sama hagnýtni efnanna. Vor gublegi meistari kenndi oss sparsemi

meb þessu bobi: »safnib leifunum, svo ekkert spillist«. Hann
viidi kenna oss, ab fyrirlíta ekki smámuni. Hjá þeim sparsama
hefir skynsemin unnib sigur yfir hinum dýrslegu hvötum. Spar-

semin er allt annab en ágirnd; því hinn sparsami hefir efni á ab

vera göfuglyndur. Hann gjörir eigi aubinn ab átrúnabargobi sínu,

heldur notar hann eins og nytsamt mebak
Hve mikib má gjöra meb litlum efnum, getum vjer sjeb af

dæmi hins enska manns Tómasar Wrights. Hann var verk-

mabur í járnsteypuhúsi. Af tilviljan sá liann hve aum ab voru

kjör þeirra glæpamanna, er lausir voru látnir, og ásetti liann sjer

ab bæta kjör þeirra. Ilann varb ab vinna ab járnsteypunni 12
stundir á hverjum degi, en varbi nokkrum mínútum í þarfir glæpa-

manna, og meb alúb þessari og reglu tókst honum á 10 árum
ab hamla 300 glæpamönnum frá ab hakla áfram ab drýgja

glæpi. Hann lagabi mörg óstýrilát börn, svo þau urbu sibsöm

og hugþekk foreldrum sínum. Hann veitti þcim uiönnum, sem
hrasab höfbu, eigi alllítinn styrk og ól þó sómalega önn fyrir

konu og börnum. A viku hverri skipti hann launum sínum og
ákvab, hverju verja skyldi til heimilisins, liverju fyrir fátæka, og
hvab leggjast skyldi fyrir til ab geymast elliárunum, og skiptum
þessum var aldrei liaggab.

þab er hægra ab minnka útgjöldin en auka tekjurnar.

Lítib fje, sem eybt er ab ónýtu, gæti opt verib grundvöllur vel-

megunar. Ohófsmenn eru hinir skæbustu fjendur sjálfra sín, og

þó tala þeir optast um ranglæti heimsins. Tómur poki getur ekki

stabib upprjettur, skuldugur mabur verbur opt ab leita undan-
bragba og grfpa til ósanninda og ab síbustu bætist opt skuld á

skuld ofan og ósannindi á ósannindi ofan.

Menn hafa opt rætt og ritab um þann leyndardóm ab safna

fje, en þab er enginn leyndardómur. Hver þjób heimsins hefir máls-
hætti, sem kennir þab, hverjum þeim sem veitir þeim eptirtekt.

»>Sparabu skildinginn, þá kemur dalurinn, þú átt svo fátt, af því

þá nýttir eigi smátt«. »Astundun er móbir lukkunnar«. »Leitabu

og munt þú finna.« »Heimurinn en opinn þeim, sem hafa

ástundun og þol«. »þab er betra ab hátta án kveldverbar en ab

fara á fætur skuldugur«. þetta er speki þjóbanna, byggb á reynslu

þeirra um allar libnar aldir; hún lifbi hjá þjóbunum ábur en

bækur voru skrifabar og var eins og abrir orbskvibir hin fyrsta
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regla þjd&anna. í orbskviÖum Saldmons er ví&a talab um ibni og
ástundun, um rjetta og ranga brúkun á efnum. En um fram
allt, »vísdðmur er betri en gull; því vísdómur er betri en rúbínar

°g allt sem menn geta kosib sjer getur eigi jafnast vib hann«.

Ekkert er algengara en þab, aí) menn neyta allrar orku ab
safna fje án þess aí> hafa nokkurn tilgang, annan en ab hrúga
því saman. Til þess þarf eigi mikib vit; þab verfcur ab takast

hverjum þeim
,

sem gefur sig allan vib því. Eyddu minna
en þú áyinnur; bættu ríkisdal vib ríkisdal. Hinn frakkneski aub-
ínabur Östervald var í fyrstu bláfátækur. Hann byrjabi groba
sinn á því, ab lialda saraan töppum úr ölílöskum, sein hann
fekk á veitingahúsi. í átta ár var hann búinn ab safna svo

niörgum töppum
,

ab hann fekk fyrir þá 72 dali. Tappa
verb þetta varb hans aubstofn og þegar hann dó átti hann
eina millíón ríkisdala. Ef þeir menn, sem hafa svona sterkan vilja,

hefbu æbri tilgang en ab safna, þá gætu þeir gjört mikib gott.

þab er heibarlegt ab safna til þess ab vera ekki annara byrbi í

ellinni, en þab er aubvirbilegt, ab safna eingöngu fyrir aubæfanna
sakir

;
þab er háttur hinua ágjörnu. Astríba þessi eykst meb

ellinni, svo sá, sem er sparsamur í æskunni, getur orbib ágjarn,

er hann eldist, ef hann eigi gætir sín. Verbur þá dygbin ab
iesti. þab er elska aubælanna, en eigi aubæfin, sem er rót

alls ills; sú elska dregur hjartab saman og lokar því fyrir öllum

háleitum tilfinningum og verkum. þessvegna segir Walter Scott,

ab peningarnir deybi fieiri sálir, en sverbin deybi líkami,

Menn meta almennt aubæfi of mikils
;

hin mestu verk, sem
unnin hafa verib í heiminum, hafa eigi verib unnin af aubmönnum,
heldur optast af litlum efnum. Kristin trú var bobub af fá-

tækum mönnum, og flestir spekingar, hugvitsmenn og listamenn

hafa verib fátækir og af lágum stigum. Og þetta er eblilegt.

Aubur hindrar opt meira en hann efiir, liann getur eins verib

úgæfa og gæfa; hinn aubugi er opt í andlegum doba, og staba

hans í mannlífinu er þá ei æbri en dýra þeirra, sem geta ekki

hreift sig.

Hinir mestu menn hafa sterkan vilja, mikla reynslu og hreint

sibferbi. Til ab öblast þetta er þab naubsynlegast, ab yfirbuga
^iria freistingu

;
því fast áform sem einusinni er framkvæmt, styrkir

1 öllu lífinu. Ef vjer yfirbugum freistinguna optar, þá verbur
Pab ab vana, en í vígi vanans getum sjer bezt varist hinu illa.

óóbur vani ræbur mestu í hinum litlu atvikum lífsins, sem eru

^eiri hlutinn af hinni sibferbislegu hegban manna.
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Ab mennta sig sjálfur.

f>eim sem lætur hugfallast, sem bognar fyrir

storminum, verður ekkert ágengt. Hinn
sem vill sigra, megnar allt.

Jón Hunton.

Walter Scott segir, ab þab sem vjer menntum oss sjálfir,

sje bezti hluti menntunar vorrar. Skólamenntunin er byrjun, og

hinn bezti kostur skólanna er sá, ab þeir veita tækifæri til ab

menntast og venja á ástundun og reglusemi. þab sem abrir

kenna oss, verbur aldrei eins sönn eign vor, eins og þab, sem
vjer lærum af eigin ramleik, meb ástundun og ároynslu. Ilinir

beztu kennarar leggja mesta stund á ab kenna lærisveinum sín-

um ab mennta sig sjállir.

Menn geta menntaö sig sjálfir; þab sýnir líf hins enska rit-

stjóra Giftorbs. Hann var fæddur 1755. Faöir hans var ab vísu

af góöum ættum, en hann sóabi ölium eiguin sínum og spillti

heilsu sinni, því hann var óreglumaÖur. Hann dó á unga aldri,

og kona hans skömmu síöar. þau ljetu eptir sig 2 sonu, og var

GiíforÖ hinn eldri þeirra; hann var á 13 ári er foreldrar Imns dóu.

þeir bræbur áttu engan aö. Bróöir Gifforbs fór á sveitina, en

gubfaöir hans, er Karlile hjet, og haföi tekiö þaö sem móöir

þeirra bræbra átti, undir því yfirskyni, ab hann heföi átt hjá

henni, tók Gifforb í hús sitt. Ljet hann GifforÖ fyrst í skóla, en

er 3 mánuÖir voru libnir, tímdi hann eigi aö gefa lengur meÖ
honum og tók hann heim til aÖ plægja. En Gifforö hafÖi meitt

sig, svo hann gat þaö ekki, og var nú ákvarÖaÖ, aÖ hann skyldí

fara til Nýfundnalands og veröa þar búöarsveinn; en er til kom,

)ótti hann of lítill vexti. Nú átti aÖ láta GifforÖ á fiskibát, en

)ab varö úr aÖ hann var látinn á þilskip, er fór meÖ landi

fram. A skipi þessu átti hann mjög erfitt, en þaö þótti honum
lakast aö hann hafbi þar enga bók. Honum þótti sem hann

væri afhrak heimsins, sem allir hefbi útskúfaö. En konur nokkrar,

er höfÖu þekkt foreldra hans
,

aumkuöust yfir þenna litla svein,

er þær sáu hann koma á land og hlaupa í fjörunni í bættri

treyju og rifnum buxum, og neyddu þær gubfööur hans til aö

taka hann af skipinu og láta hann í skóla. Tók hann þá svo

miklum framförum aö hann varÖ brátt efstur í skólanum og gat

stundum hjálpab kennara sínum í reikningi. Kom honum þá til

hugav, ab taka viö kennslunni af kennara sínum, er þá var hniginn

á efra aldur. En er hann sagöi guöfoöur sínum frá ætlun þessari,

sýndi hann honum fyrirlitning, og kvaö hann hafa Iært nóg í

skóla og kvaÖst nú Iiafa rábiö hann til vistar hjá skósmiö, er

væri svo góöur aÖ taka viö honum meögjafarlaust. Gifforð

datt allur ketill í eld viö fregn þessa og fór hann kjarklaus og
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þegjandi til meistara síns; átti hann ab vera hjá honum í 6 ár.

Til þeesa hafbi Gifforb eigi lesib neitt; honum hafbi abeins verib

Ueb biblían. Honum var mjög illa vib handibn sína, og tdk hann
því litlum framförum, enda var hann í mjög litlu áliti, og dr<5

allt þetta lir honuru, Samt hafbi hann enn í huga ab verba

skólakennari, og tók hann sjer því fram í öllum tómstundum
sínum. En er meistarinn komst ab því, til hvers hann notabi

tómstundirnar, gaf hann honum enn minna tóm
;

komst Gifforb

því, ab þab var fyrir þá sök, ab meistarinn ætlabi syni sínum
hib sama kennaraembætti og Gifforb vildi ná í'.

Sú eina b<5k, sem Gifforb átti nu, var reikningsbdk, er

stulka nokkur ung hafbi fundib og gefib honum. En bók þessi

var svo þungskilin, ab hann hafbi ekki not af henni. Hann vissi,

ab sonur meistarans hafbi keypt aubvelda kennslubók, en hann
faldi hana, svo Gifforb hefbi eigi not hennar. Gifforb gat þó
náb henni og var buinn ab læra hana, ábur en sonur meistarans

vissi af. Nii gat hann haft not af hinni bókinni, en enginn var

jenninn, ekkert blekib og enginn pappírinn. Eitt ráb var til, en

Jab þurfti mestu varkárni til ab nota þab, þab var ab hafa

eburpjötlur í pappírsstab og alinn í stab penna og draga raeb

honum mynbirnar á lebrib
;

þetta ráb tók Giftorb og reiknabi í

huganum.

Nú varb sá atburbur, ab hann sá nokkur erindi í Ijóbum,

sem kunningi hans hafbi gjört; var þab í fyrsta sinn, ab hann
8á kvebskap; tók hann iiu ab yrkja og las upp Ijób sín fyrir

lagsbræbrum sínum, og þóttu þau gób. Skutu sveinarnir þá stundum
saman nokkrum skildingum og gáfu honum. Eitt kveld urbu

samskotin svo mikil, ab hann fekk 24 skildinga; sííka peninga-

hrugu hafbi Giftorb aldrei fyrri sjeb. Ilann orkti mi í ákafa og
keypti penna, pappír og reikningsbækur fyrir fjeb. En þetta átti

eigi ab standa lengi. Meistari hans komst ab þessum kvebskap

hans og varb afarreibur, einkum af því, ab hib unga skáld hafbi

látib hábyrbi falla um íneistarann og kunningja hans. Tók meist-

arinn nii bækur hans allar og brjef, og bannabi honum ab hafa

ytir nokkurt erindi. Um sömu mundir dó skólakennarinn, og var

embættib veitt öbrum, er var mibur hæfur en Gifforb. Nú misti

Giftorb allan kjark, sálarfjör hans dofnabi, og hann varb önugur í

lund og móbgabi þá hina fáu, sem aumkubust yfir hann.

En er leib nær þeim tíma, ab hann gæíi vonab ab losna frá

skósmibnum, vaknabi von hans aptur. Læknir, er Kvakesley
hjet, hafbi heyrt sumt af kvebskap Giftorbs, aumkabist yfir hann
og saínabi hjá vinum sínum fje til lausnar honum og tií ab korna

honum í skóla. Tók hann þar brátt mikluin framförum, og varð
því kostgæfnari sem velgjörbamenn hans styrktu hann meira.
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Styrktu þeir hann tii bóknams \ib háskólann í Öxnafnrfeu og \arb

hann mikill \ísindamaí)ur, þegar stundir lifou fram (Giíforb andaí)-

ist á gamlársdag 1826).

Heppni í lífinu er meira komin undir gófcri heilsu en menn
opt ætla. Vitur maí)ur hefir sagt, ab líkaminn eigi ekki minni

þátt í frægb manna en sálin; ab minnsta kosti þarf góba heilsu

til ab þola mikla áreynslu; þab þarf því ab efla líkamann til þess

andinn geti þroskast. Hreiíingarleysi líkamans er orsök þess, ab

ungir námsmenn verba óánægbir og þunglyndir, og fyrirlíta hiö

verulega Iíf. Líkaminn þarf áreynslu jafnframt sálinni. Menn
geta styrkt Iíkamann meb vinnu þó menn Iæri, og menn geta

menntaÖ a'ndann, þó menn vinni.

Hiö enska skáld Chatterton segir: »guö hefir sett skepnur

sínar í heiminn og gefiÖ þeim handleggi
,

sem eru nógu langír

til ab ná öllu , ef þeir vilja hafa fyrir ab rjetta þá frá sjer<«.

Undir því er allt komiö í lífinu, aÖ rjetta ut handlegginn; þab á

ekki einungis ab slá jávnib
,

meÖan þab er heitt, heldur einnig

þangab til þaÖ verbur heitt. Verkin eru ávöxtur tíma og erfiöis,

og verba ei framkvæmd meÖ áfornmm einum. Ekkert er svo

auövelt, aÖ þab sje eigi erfitt fyrst framan af, ekki einu sinni

þab ab ganga.

En þab er eigi einhlítt ab hafa sterkan vilja, menn verba

líka ab gæta þess, ab hann beinist ei ab of mörgu. Sá sem
vinnur eitt verk rækilega í senn, vinnur mest. Meban Gyndes
fljótib rann í einum farvegi, stöbvabi þab heilan her, en þegar

því var skipt í 360 skurbi, gat kona vabib þab. Einn frægur

enskur lögfræbingur segir svo frá námisínu: »jeg lærbi íil hlítar

þab sem jeg lærbi; jeg byrjabi aldrei á öbru, fyrr en jeg var

buinn meb hib fyrra. Margir lásu meir á einum degi, en jeg á

viku; en er ár var libib höfbu hinir abrir gleymt flestu, en jeg

engu«. þab er ekki nóg ab hafa bækur og geyma vísdóminn í

þeiin; hin nytsama þekking verbur ab vera hjá oss sjálfum, svo

vjer getum gripib til hennar, nær sem þarf.

Til ab taka sjer fram verba menn ab vera einbeittir og

fljótir; hinir ungu Öblast þab meb þvf ab hafa mikib frelsi og

venjast á ab treysta mætti sínum. Helmingur af fyrirtækjum

manna misheppnast fyrir þá sök, ab menn taka í taumana, þegar

hesturinn á ab stökkva. Margir tæla sjálfa sig meb því ab bæta

vib einni tölu, er þeir ineta sig sjálfa; slíkt er heimska, en hitt

er eigi s(bur skablegt og tálmar öllum framförum, ab vautreysta

sjálfum sjer um of. það er eigi svo lítib framkvæmt í heiminum
af því, ab menn haldi, ab menn megni mikib, heldur af hinu, ab

menn reyna svo lítib.

Flestir menn hafa óljósa löngun til ab verba miklir, en þeir
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vilja eigi greifta verbib, en þab er: mikil áreynsla. þekking sú
5

sem vjer öblumst meb því ab leika oss ab bókmenntum, styrkir ekki
andann, heldur deyfir hann. Ef vjer viljum vera vitrir, verbum
^jer ab vinna meb krapti

;
ekkert sem er mikils virbi, fæst meb

Öðru en árevnslu. Skáldib Gray segir: »ab vera í önnum, þab
er ab vera sæll«, og annar frægur rithöfundur segir: »þab er

betra ab slitna af briíkun, en ab eybast af rybi«. Ekkert geturgjört
oss virbingarverba annab en ])ab, ab vjer verjum vel hæfileg-
leikum vorum. Gáfumabur, sem ver illa gáfum sínum, er eigi

virbingarverbari en aubmabur sá, sem fer illa meb aub sinn.

Hann getur safnab þekkingn, en þekking getur varnab frá glæpum,
en ei^i frá löstum. þab geta ab eins meginreglur og vani. þess
vegna eru þess mörg dæmi, ab menn, sem bafa mikla þekkingu,
oru spilltir. þeir eru lærbir, en eigi vitrir. þekkingin gjörir

spillta menn enn vobalegri.

Hinir mestu menn hafa minnst tekib sjer fram meb því ab

lesa, mest meb því ab bugsa og athuga. Og hvab er þab, sem
vjer lesum annab en þab, sem abrir hafa hugsab og athugab?

Lestur góbra báka gjörir þá námib miklu aubveldara; vjer getum
þannig á stuttum tíma komizt ab því, sem abra heíir kostab

margra ára fyrirhöfn. Margir lesa abeins til ab stytta sjer stundir,

en slíkur lestur leibir ekki til neins góbs.

þab varbar eigi mestu, hve mikib menn vita, heldur hinu,

í hvaba tilgangi menn vita, og tilgangurinn á ætíb ab vera sá, ab

nienn gjöri sig liæfari til ab ná hinu æbra takmarki lffsins. þab
er ekki nóg fyrir oss, ab lesa og hugsa um, hvernig abrir hafi

verib; vjer verbum ab vera og breyta sjálfir. Hugmyndir
vorar eiga ab verba ab hugsunum og hugsanirnar ab verkum.

Sá sem skobar sjálfan sig einsog skepnu, sem er í gubs

mynd, ödlast von og trii, og sá sem heíir óbifanlega trii, megnar

mikils. Sá sem virbir sjálfan sig, niburlægir eigi líkama sinn

meb holdlegum fýsnum, nje sálu sína meb aubvirbilegum hugs-

unum; hann veit, ab hann syndgar á móti gubi og mönnum
meb því ab ónýta líkama sinn og sálu. Skáldib Milton segir,

ab hæfileg virbing fyrir sjálfum sjer sje abalrót allra loflegra verka.

Sá sem óvirJir sjálfan sig, verbur óvirtur af öbrum. Vjer getum

ekki keppst eptir neinu háu meban vjer horfum nibur.. Mennt-

anin verbur eigi ætíb til tímanlegra hagsmuna, en sá sein mennt-

abur er, hefir ætíb þau not menntunarinnar
,

ab hinar miklu

hugsanir eru ætíb í sálu hans hvar sem hann fer.

Eintóm störf og engin skemmtan gjörir hinn unga daufan;

en eintóm skemtan og engin störf gjöra hann spilltan. Sá sem

eigi gjörir annab en ab leika sjer í æskunni, hcfir ástæbu t.il

ab segja eins og Mirabeau, er hann eldtist: »æsku ár mín hafa
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svipt fullor&ins árin arfinum, þau hafa eybt þeim kröptum, sem
jeg nu átti ab bruka«. Fáir menn hafa haft betri gáfur en hinn

frakkneski mabur Benjamín Constant, en hann var orbinn spilltur

um tvítugs aldur og þessvegna varí) líf hans harmakvein, í stab

þess ab hann hef&i getab unnib hin mestu verk. »Jeggeng«, aagbi

hann, »ein3 og skuggi um jöröina; eymd og leibindi eru föru-

nautar mínir.« Hann vautabi si&ferbi, þessvegna vantabi hann

krapt, og hann dó í eymb.
þab er eigi hóglífi, heldur áreynsla, þab er ekki meblæti,

heldur mátlæti, sem gjörir menn mikla. þab er kannske engin

staba í lífinu án erfibleika, en erfibleikarnir eru hinir beztu meist-

arar. Hinn enski stjárnvitringur Fox sagbist vonast eptir meiru

af þeim manni, sem misheppnabist í byrjuninni, en af hinum,

sem tækist allt frá upphafi. þab er hægra ab læra vísdóm af

yfirsjónum en af- heppni. Margir hugvitsmenn hafa sagt, ab þegar

þeir raættu hinum mestu tálmunum, hafi þeir verib næst tak-

markinu. Flest þab, sem mest er í varib, er orbib til í neyb,

hugsab í lirygb og stofnab meb erfibleikum. Mótlætib er stigi sem
leibir til himins, segir gamalt orbtak, svo er þab og í jarbneskum

efnum. Rómverjar bibu framan af því nær ætíb ósigur. Sá
sem finnur styrk hjá sjer, óttast ekki mótspyrnuna.

Ef skjaldbakan fer rjetta leib, þá verbur hun á undan veb-

reibamanninum, sem villist. Foreldrum ber því eigi svo mjög ab

hugsa um ab börn þeirra verbi sem fyrst fræg, eins og um hitt,

ab hugsanir þeirra fái rjetta stefnu. Styrktu sálar og líkams

krapta hins unga, kenndu honurn ab vera ástundunarsamur og
þolinn, og taka sjer fram sjálfur.

StÖrf — Eptirdæmi.

Sá, sem eigi er uppalinn til starfa, heyrir

til hinum óæðri hluta heimsins.

Owen Feltham.

Margir heimskingjar hafa haldib, ab gáfumenn yrbu ab vera

ónýtir starfsmenn, og ab starfsemi spilli gáfum. En sagan hrekur

villu þessa. Thales, hinn helzti af hinum 7 vitringum, Sólon og

Hyperides voru allir verzlunarmenn. Spinoza spekingur fægbi

gler, Newton var yfirmabur peningasláttu. Skáldin Wordsworth
og Walter Scott fengust bábir vib dagleg störf. Starfsmenn þurfa

ab hafa dugnab, þrek, vit, og mannþekkingu
;

þeir þurfa jafnan

ab taka sjer fram og læra af reynsluuni, og má þar af rába,

ab þeir eru í góbum skóla. Ab halda ab þeir, sem eigi hafa

verksvit, sjeu ofvita, eba liafi of mikib vit, er heimska mikil.

Menn mega varast, ab gjöra oflítib tir dæmum. þau tala

orbalaust. Reglur sýna oss leibina, dæmin leiba os3 fram á hana,
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°g sá sem gefur |>essa reglu: gjörbu eins og jeg segi, en ekki
eins 0g jeg gjöri, hann mun reyna þaÖ, ab menn breyta gagn-
stætt þessu bo&i. Öllum mönnum er ljúfara ab læra meb aug-
unum on me& eyrunum, og sjón er sögu ríkari. Einkura á þetta
vib bernskuna; börnin hafa þab ósjálfrátt eptir sem þau sjá, og
líkjast þeira, sera þau eru samvistum vi&. Hverjum manni ber
því ab gæta þess, ab hva& sem hann gjörir rangt, þa& gjörir

hann á móti börnum sínum og heimili, og sjer hvert heimili er

einn hluti mannlífsins; frá heimilinu sprettur illt og gott
;

þaban
8prettur vaninn, hugsanirnar og frumreglurnar, seni koma fram í

lífinu. þjóbirnar koma úr barnaherberginu
,
og almenningsálitib

fæ&ist optast á heimilunura. Astin á heimilinu verbur a& vera
rót ættjar&arástarinnar og mannástarinnar.

þab er tignarleg hugsun, ab hvert orb sem vjer tölum og
hvert verk sem vjer vinnum, getur haft afleibingar, sem vjer

getum eigi sjeb fyrir endann á. Gott orb og gott verk getur lifab,

þótt vjer veitum því eigi eptirtekt, en því er eins varib meb hi&

iha, og enginn er svo þýbingarlítill, ab hann getib verib viss um,
a& dærai hans gjöri hvorki illt nje gott. Andi hins einstaka deyr
ekki, hann hefir áhrif á ókomnar kynslóbir.

Enginn er utaf fyrir sig í heiminum ; hverr einn leggur sinu

skerf í hina miklu heild, og eykur eba minnkar gildi hennar
eptir því sem athæfi hans er gott e&a illt. Tíminn sem er ab

líba, á rót sína í enum libna tíma, og líf forfebra vorra og dæmi
hefir áhrif á oss; vjer höfurn einnig áhrif á þá, sem á eptir oss

koma. Mannkynib er ávöxtur, sem þróast hefir af áhrifum

hinna iibnu alda, og frá kynslób þeirri, sem nú lifir, rennur

straumur um ókomnar aldir. Líkami mannsins eybist, en verk

hans vara.

Ljós þab, sem lágt er sett, getur logab eigi síbur en þab

sem sett er hærra. Hinn minnsti kofi getur verib gróbrarstía

þekkingar og sibgæbis, eins og heimsku og spillingar. Allt er komib
undir hinum einstöku mönnum og því hvernig þeir nota þau
tækifæri, sem bjóbast til þess ab gjöra þab, sem gott er. þab er

gott ab geta sagt eins og skáldib Pope, er hann svarabi gisi Her-
vegs lávarbar : »jeg held þab nægi, ab hvernig sem foreldrar

raínir voru, þá hef jeg aldrei þurft ab blyg&ast mín þeirra vegna,
og hvernig sem jeg er, þá hafa þeir aldrei þurft a& harraa

mín vegna«.

Jón Pound, sem var fátækur ma&ur, og lif&i af því ab bæta
skó, sýnir hve miklu góbu fátækur ma&ur getur komib til Iei&ar

í mannfjelaginu. Hann aumkabist yfir þau hin mörgu börn, sem
prestar og yfirvöld, æbri menn og lægri yfirgáfu, sem enginn

annabist, og enginn kenndi neitt. Hann safnabi þeim hverju af
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öbru í kofa sinn, 61 þau upp, menntafei þau og kenndi þeim gubs

<5tta og gó&a sibi. Margsinnis mátti sjá hann elta einhvern

totrapihinn til þess aÖ neyíia hann til ab koma í skólann, og opt

haföi hann matarbita í hendinni til aÖ lokka til sín börnin. A
þenna hátt frelsabi hann eigi færri en 500 vesæl börn frá glötun.

þegar sá dagur kemur, er hverr fær eptir sínum verkum, munu
slíkir fá meiri heibur, en margir þeir, sem lof hefir verið sungib

um í þessum heimi; því »þab sem þjer gjörbub einum af þessum
minnstu bræbrum mínum. hafib þjer gjört mjer«.

AÖ gefa góbar áminningar, en illt dæmi, er ab byggja meb
annari hendinni, en rífa nifcur meb hinni. þessvegna er það

áríbandi, ab vjer sjeum varkárir, er vjer kjósum þá, sem vjer

höfum umgengni vib. Sá sem opt er samvistum vib spilltan

mann, getur naumast komist hjá því ab verba smátt og smátt

líkur honum, því »hverr dregur dám af sínum sessunaut«. Yjer

komurn ab hinu leytinu aldrei svo nálægt hinu góba, ab vjer ei

höfum gott af og hljótum blessun. — Dæmi hinna hraustu gjörir

hina hugdeigu hugdjarfa; þessvegna hafa mebalmenn opt unnib

stórvirki undir forustu ótraubs yfirforingja.

þab er fróblegt og gagnlegt ab lesa æflágrip góbra og mik-

illa manna. Andi þeirra heíir áhrif á oss, er vjer lesum um
verk þeirra og heyrum orb þeirra. Cotton Mathers hafbi

ritab bók, er hafbi þann titil: »Reyndu ab verba ab notum«; var

í bók þessari lýst abferb sjálfs hans; Franklín sagbi, ab allt þab

gagn, sem hann hefbi gjört og öll só upphefb, sem hann hefbi

öblast
,

væri því ab þakka, ab hann hefbi Iesib bók þessa ungur.

Og Samuel^ Drews segist. hafa tekib líf Franklíns sjer til fyrir-

myndar. A þessu getum vjer sjeb, hversu eptirdæmin verka í

langri röb. þess vegna ber mönnum ab kjósa hinn besta fjel-

agskap eigi síbur í bókum en í liinu daglega lííi, lesa hinar beztu

bækur og breyta eptir binu bezta. Menn segja, ab Lúter hafi

fastrábib áform sitt ab byrja sibabótina, er bann hafbi lesib æfi-

sögu Jóhannes Huss.

Naumast gæti neitt orbib meira ógæfuefni fvrir oss, en ef

vjer gætum Öblast allar óskir vorar án fyrirhafnar; þá væri engin

von, engin ósk og engin barátta. þab er eitt hib þarfasta, ab

hinir ungu læri ab vinna meb áhuga og ánægju. Anægjan styrkir

andann. Erfibleikarnir hverfa, er vjer göngum móti þeim meb
von um ab yfirbuga þá, og hugurinn hneigist ab því, ab nota

hvert tækifæri, en hverr sem þab gjorir, ber optast sigur úr býtum.

Ekkert líf er þjáningarfyllra en þab, ab liafa enga hvöt til ab

starfa. þegar greiíinn af Spinola spurbi Hóraz Vernet, úr hverju

bróbir hans Iiefbi dáib, svarabi Hóraz: »hann dó af því hann

vissi ekki, bvab bann átti ab gjörá«. »Já«, sagbi Spinola, þab
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er nóg til ab drepa oss alla«. Mönnum hættir opt vib þeirri

villu, ab kenna ÖÍ)rum mönnum ófarir sínar. Sumir álíta sig

fædda til óhamingju, /eins og maburinn sem sagbi, ab hefÖi hann
verib hattasmibur, þa mundu menn hafa tekiÖ upp á því, ab vera

höfublausir. En óhamingjan er optast nágranni heimskunnar. Ensk-
ur mabur, ^doktor Johnson, er kom til Lundunaborgar meb einn

gullpening í vasa sínum, segir: »allar umkvartanir um heiminn
eru ranglátar; jeg hefi aldrei þekkt ógæfu, sem eigi hafi verib

uianninum sjálfum ab kenna«. Sjeu menn ekki einbeittir og starf-

8amir, þá verba mannkostir og góbir hæfilegleikar ab ónýtu.

Lukkan er eigi blind, en hún leitar eigi upp þá, sem sitja úti

í horni abgjörbalausir; menn verba ab bera sig fram.

Astundun er umfram allt móbir lukkunnar, en þab er annar
kostur sem eigi má gleymast, þab er nákvæmnin, nákvæmni í

athugun, nákvæmni í orbræbu, nákvæmni í framkvæmd verkanna.

Menn gjöra opt of lítib úr kosti þessum. Sá sem er ónákvæmur
og óvandvirkur, og gjörir allt af handa hófi, er aldrei áreiban-

legur; þab verbur ab vinna verk hans upp aptur, og þab er verra
on óunnib. þab stendur ekki á sama hvort rabab er í ílátib eba

kastab ofaní þab, svo er um fleira. Frakkneskur rábherra var

spurbur, hvernig liann gæti afkastab öllum störfum sínum; hann
svarabi: »ab eins meb því ab draga eigi til morguns þab sem á

ub gjörast í dag. Letingjarnir og hinir óheppnu snúa þessu vib.

í>eir treysta mest á abra, en áríbandi verk ber manni ab vinna

sjálfum. » Viljir þú fá verk þitt unnib«, segir orbtækib,. »þá

gjörbu þab sjálfur; viljir þú ab þab sje óunnib, þá sendu abraa.

Stund, sem menn daglega eyba í óþarfa eba leti, gæti, ef

hún væri vel notub, gjört hinn fákæna fróban á fáin árum, og
væri henni varib til góbra verka, gæti hún gjört lífib ávaxtasamt.
En af því menn verja tímanum illa, vefjast menn í umsvif og
annir, og fálma útí loptib, og hitta þá fyrir sjer óheppnina.

Nákvæmnin er skylda hvers manns og naubsyn fyrir þann, sem
starfar.' Chesterfield lávarbur sagbi um abalsmann, sem ætíb var
* Önnum, en kom þó engu til leibar: »hans liátign eybir einni
stund á morgnana, og er ab leita ab henni allan daginn«.

Sæmdarmenn.
Hve mikið að er varið í þjóðirnar

fer eptir því, hve mikið að er

varið í hvern einstakan.

J. S. Mill.

Sæmdarraabur er hin fegursta mynd mannlífsins. Sæmd er

hotri en aubur, og aflar eigi öfundsýki. Sæmdarmenn eru eigi

oinungis mebvitund mannfjelagsins, heldur og afl þess; því þab
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eru kraptar sibferbisius, sem stjdrna heiminum. Einnig í hernabi,

sagbi Napoleon mikli, er meira komib undir sibferhislegum kostum

eu líkamlegum. Aíl og menntun þjdöanna myndast af því hvernig

hinir einstöku eru ab sjer gjörbir. A hinum rjettvísu metaskálum
nátturunnar vega mennirnir og þjóbirnar eins og þær eru þungar

til, og eigi meira, og framfarir þjóbanna fara eptir ásigkomulagi

þeirra eins og verkunin eptir orsökinni. þó hæfilegleikar sjeu

eigi miklir, nje menntun, nje eigur, þá geta menn orbiö til mikils

góbs, ef skaplyndib er heibarlegt. Hinn enski maÖur Granville

Sharp sýndi ljóslega, hve miklu stöbuglyndur sæmdarmabur getur

orkab. Hann var fátækur piltur í búb ljereptasölumanns þegar

hann tókst á hendur ab frelsa þræla í Englandi og afnema
þrælasölu, Iiann frelsabi marga þræla, sem illa var farib meb.

Einhverju sinni stelndi eigandi þrælsins honuin og varb þab tilefni

þess, ab hann las Öll ensk iög þrælahaldi vibvíkjandi, og gat

sannfært lagamenn um, ab þrælasala væri eigi leyfb í enskum
lögum. Mannást og göfuglyndi knúbi hann áfram í þessu

mikla verki.

Franklín eignar þab eigi gáfum sínum eba mælsku, hve

heppinn hann var, heldur rábvendni sinni. »fab var rábvendni

mín«, segir hann, »sem gjörbi mig svo mikils megnugan. Jeg

var enginn málsnildarmabur, mig vantabi opt orö, og þó bar jeg

optast sigur úr býtuma. Sannleiks ást, rábvendni og góbsemi eru

einkenni sæmdarínanusins. Sá sem hefir kosti þessa og óbifan-

legan vilja, hefir þann krapt, sem ekki veröur móti stabib. Hann
liofir krapt til ab gjöra hib góba, krapt til ab veita mótstöbu

hinu illa og krapt til ab yfirbuga erfibleika og þrautir. {>egar

Stefán Kolonna fjeli í hendur fjendum sínum, og þeir spurbu

hann í skopi, hvar vígi hans væri nú, þá benti hann á hjarta sitt

og sagbi: »þaö er hjer«. I mótlætinu er ráövendni og trú hib

eina athvarf og hinn eini styrkur. Saga kristnibobanna er aubug

af slíkum dæmum. Vjer skulum minnast á einn hinn lielsta

þeirra.

Franz Xaver var af góbum ættum á Frakklandi; honum
stóbu opin öli þau gæbi, sem heimur þessi hefir ab bjóöa, en

hann sýndi, ab þaÖ er annaö æbra takmark til í heiminum en

upphefb og auÖur. Hann var sannur heiÖursmabur, hraustur,

göíuglyndur, fús til ab hlýba sjálfur og fær um ab skipa öörum,

þolinmóbur og einbeittur.

þegar hann var tvítugur ab aldri vann hann fyrir sjer meb

því ab' kenna lieimsspeki viÖ háskóiann í París. þar gjorbist

hann vinur og fjelagi Loyola. En er Jóhann 3 Portúgals-konungur

vildi innleiba kristna trú í iöndum þeim, er hann eignaÖi sjer á

Indlandi, var Xaver til þess kjörinn, aö boba trúna. Hann ljet

v
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gjöra vib hina fornu hempu sína og lagbi af stab á skipi til

Indíalands, og hafbi ekkert meb sjer annab en bænabók sína*

A leibinni kaus hann ab sofa á þiljum uppi og hafbi kabla
nndir höfbi sjer, hjálpabi hann skipverjum í öllum greinum,
skemmti þeim og stundabi |)á, er sjukir voru. þegar hann kom
m Góa, hræddist hann spillingu inanna, eigi síbur nýlendumanna,
en sjálfra landsmanna; því nýlendumenn höfbu innleitt lesti mennt-
nnarinnar, en eigi hennar kosti, og landsmenn voru fiisir ab
^reyta eptir hinum verri dæmum. þegar hann gekk um stræti

borgarinnar, hringdi, hann bjöllu sinni og bab menn senda sjer

born til fræbslu. Á stuttum tíma hafbi hann safnab fjölda læri-

sveina, kenndi hann þeim daglega, en vitjabi einnig daglega sjúkra,

b'kþrárra og allra þeirra, er í naubum voru staddir, til ab veita

þeim lib og huggun. Ekkert mannlegt kvein nábi eyra hans án
þess hann reyndi ab líkna. þegar hann hevrbi ab perluíiskarar
I Manor væru mjög bágstaddir, fór hann þangab tii ab líkna.

Harm skírbi þá og fræddi, en til fræbslunnar varb hann ab hafa

túlk. Hin áhrifamesta kenning hans var hjálp sú, sem hann
veitti öllum naubstöddum. Hann fór þorp ur þorpi og borg ilr

borg, 0g kenndi. Ilanu ljet sniía boborbunum, trdarjátningunni og
enni drottinlegu bæn á tungu þarlendra manna, lærbi |)etta utanab,

kenndi þab börnunum, en ljet þau aptur kenna foreldrum þeirra.

Á Komorín setti hann 30 kennendur; þeir kenndu í litlum kofum,
ei’ voru aubkenndir meb krossi. J)aban fór liann til Travancore,

kenndi þar unz hann var orbinn hás, og skírbi unz hann var

°rbinn aflvana. Hib hreina líferni hans og óumræbilegi áhugi

bafbi mestu áhrif á alla. Hrifinn af þeirri hugsan, ab uppskeran
væri mikil, en verkmennirnir fáir, sigldi Xaver síban til Malakka
°g Japan. j)ar voru þjóbir, sem mæltu á enn abrar tungur. þar
gat hann eigi gjört annab en ab gráta meb grátendum og bibja

tyrir þeim, sem libu, vætti hann hempuermar sínar og vatt ur

b^im nokkra dropa, er hann skírbi þá deyjandi. Hann óttabist

ebkert, en vonabi alls; liin sterka tru hjelt þessum mikla sann-
ieiksvotti vib. Hann sagbi: »hvernig sem daubinn bíbur mín, er

3 eg fus ab líba og deyja þdsundsinnum, til þess ab frelsa eina

8álu«. Hanu leib hungur og þorsta; hann var í hættum og
^aubum, en hann hjelt áfrain kærleiksverki sínu, hann hvíldist
ebki, hann ])reyttist ekki. Eptir hvíldarlausa áreynslu í 11 ár
v^vb þessi mikli og góbi mabur sjukur á leib til Kínalands, og
<*6 á cyjunni Sanchían (1552). Agætari og hreinni lietja hefir

íildrei gengib á þessari jörb.

þab er gott, ab setja sjer hátt takmark í lífínu, þó menn
e^ki geti náb því ab öllu leyti. »Sá æskumabur, segir Disraeli,

“sem ekki lítur upp, lítur nibur, og sá andi, seiu ekki reynir ab
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íljúga, londir vib þab ab skríba«. Sá som setur sjer hátt takmark,

nær ætíb hærra en hann var, en til ab ná takmarkinu er ekkert

áreibanlegra en vaninn. Gjörbu hóf í nautn áfengra drykkja ab

vana, og ofdrykkjan mun verba hötub; gjörbu sparsemi ab vana,

og eybslusemi mun verba þjer vibbjóbsleg. þessvegna er þab

naubsynlegt, ab breyta aldrei af góbum vana, vjer erum ætíb

veikastir í þeim greinum, þar sem vjer höfum gefib oss taum,

og þab varir lengi ábur en meginreglur þær verbi eins fastar hjá

oss, er vjer höfum vikib frá einhvern tíma, eins og hinar, er

vjer aldrei víkjum frá. Vjer vitum eigi, hve sterkur vaninn er,

fyrr en vjer þurfuin ab láta af honum. þab sem vjer gjörum

opt, verbur oss Ijett. Hinir minni vibburbir lífsins virbast eigi

meiri en snjókorn, sem fellur á jörbina án þess ab neitt heyrist;

en snjókornin mynda hengjuna, og hengjan getur orbib ab snjóílóbi.

Sá sem fann upp vjel til ab kemba vibaruli hjet Heilmann,

og var fæddur í Muihaus á Frakklandi. í mörg ár hafbi hann

hugsab um vjel þessa; en verblaunum var heitib hverjum þeim,

sem findi upp slíka vjel. Heilmann gekkst eigi fyrir laununi

þessum, því sá sem æ lítur til launa, gjörir aldrei neitt sem iníkib

er í varib; honum gekk þab eitt til, ab verba ab notum. Hann
átti allmikib fje, og varbi því öllu til ab gjöra tilraunir. Loks

var hann orbinn fjelaus, án þess honum yrbi nokkub ágengt meb
vjelina. Um þessar mundir dó kona hans, og vissi hún eigi

annab, en ab hun skildi mann sinn eptir í eymd og volæbi. Fór

hann þá til Englands, og hafbist þar vib um hríb, og gjörbi enn

árangurslausar tilraunir, og lá honum þá vib ab örvænta. Fór

hann þá aptur til Frakklands til ab heimsækja börn sfn. Eitthvert

kveld sat hann vib ofninn og var ab hugsa um hin þungu kjor

sín; varb honum þá litib á dætur sínar, sem voru ab greiba hib

langa hár sitt, og skiptu því niburúr meb fingrunum. Datt honum
þá allt í einu í liug ab laga vjel sína eptir þessu, kemba lengstu

hárin út, en kasta hinura styttri aptur. Lagabi hann vjel sína

eptir þessu, og má svo ab orbi kveba, ab hún liafi eigi abeins

manna hendur, heldur og manna vit. Fyrir vjel |)essa varb vibar-

ullar lagbur sá, sem keyptur var fyrir hálfan dal, 2 þúsund

ríkisdala virbi. þegar vjelin var fundin upp, voru honum gefnir

450,000 ríkisdalir fyrir hana. þannig varb hann stóraubugur á

stuttuin tíma, en hann dó litlu síbar,. og einnig sonur hans, er

ásamt honum hafbi farib alls á mis. En heibur þeirra varir.

Ljósast getum vjer þekkt menn af því, hvernig þeir haga

sjer vib abra. Mildi í umgengni hefir hin kyrrlátu áhrif Ijóssins,

er gefur öllu lit; hún er miklu máttugri en háreysti og ofstopi*

Vinsamlegt orb má tala og vinsamlegt verk má gjöra, svo ab

þab verbi mikils virbi, en einnig svo, ab þab verbi lítilsvirbi.
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Miklir menn hafa aldrei verib drambsamir. þegar lendur mabur
upgur í Edínaborg á Skotlandi lagbi skáldinu Robert Burns til

^ýta, ab hann gaf sig á tal vib bdnda úti á götu, svarabi Burns:

“þu ert dvitur, þab var eigi treyjan og saubskinnshufan, eba

rönddttu sokkarnir, sem jeg talabí vib, þab var maburinn, sem
Var í því, hann er eins mikils verbur og vib bábir, hvern dag
sem er«.

Vilhjálmur og Karl Grant voru synir bdnda nokkurs í

A.meríku; bdndi þessi misti aleigu sína af vatnagangi. Hjeldu
Þá synir hans subur meb ánni Irwell, og er þeir komu á hæb
aokkra og vissu eigi hvort halda skyldi, settu þeir kníf í jörb

nibur, og rjebu þab, ab halda í þá átt sem knífurinn dytti.

Hjeldu þeir síban áfram, og nábu þorpinu Ramsbotham, þair

skammt ffá. Komu þeir sjer í vinnu á verksmibju, og meb
^ábvendni og kostgæfni urbu þeir svo fjábir ab þeir kej'ptu sjer

sjálfir verksmibju, og urbu öbrum til mikils gagns. þeir reistu

kirkjur og skóla og studdu verkmenn í ölluin greinum. Kaup-
Diabur nokkurr, er öfundabi þá, samdi um þá níbrit. En er

Vilhjálmur las ritib, sagbi hann abeins: »hann ibrast þessa síbar«.

Litlu síbar komst kaupmabur þessi í fjeþrot, og var sviptur

atvinnu, nema hann fengi þá bræbur Grant til ab ganga í veb
fyrir sig. Kaupmanni þátti þab vera þungir kostir, en neybin

gjörbi, ab hann varb þó ab freista. Fer hann til þeirra bræbra,
og sýnir þeim brjefib, sem þeir áttu ab skrifa á. »þjer skrifubub

níbrit um okkur bræbur«, sagbi Vilhjálmur. Skrifabi hann síban

^afn sitt tafarlaust og mælti síban: »jeg sagbi þab, ab þjer

dundub ibrast þess, ab þjer mundub þekkja okkur betur og ibrast

þess ab hafa reynt ab gjöra okkur skaba«. Gaf hann síban

kaupmanni peninga, er hann vissi, ab hann var allslaus sem stób.

Sannur heibursmabur hefir næma sómatilfinningu, jáyrbi

^ans er áreibanlegt og hann hefir hug á ab segja nei. Rábherra
uokkurr baub hertoganum af Wellington 900,000 ríkisdali til ab
8egja sjer leyndarmál. »Getib þjer þá þagab yfir leyndarmáli« ?

öiaelti Wellington. »Já«, svarar rádherrann, »sannarlega get jeg
þab«. »þab get jeg líka«, segir Wellington, og hneigir sig um
leib og hann fer.

Sannir lieibursmenn meta aubuga jafnt og fátæka. þegar
kólera geysabi í Vínarborg, var Frans, Austurríkis keisari, opt á
gangi til ab líta eptir. Einhverju sinni sá hann lík fátæks manns
borib til grafar, og fylgdi því enginn; mælti hann þá: »>enginn

^inna fátæku þegna skal til grafar borinn, án þessa síbasta
virbingar merkis«. Fylgdi hann líkfylgdinni út á kirkjugarb, og
stób berhöfbabur meban líkib var ausib moldu.

Sannarlegt hugrekki og mildi eru jafnan samfara. Hinn

9
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enski herforingi Karl Napier var hertekinn í Korunna, særí)ur

mjög, og vissu vinir hans á Englandi eigi, hvort hann væri lífs

efca daubur. Skip var sent gagngjört til ab vitja um hann.

Clovet barun tók á móti sendimanni, og sagbi hinum frakkneska

herforingja Ney frá komu hans. »Láttu bandingjann sjá vini

sína«, raælti Ney, »og seg&u [jeim, a& þa& sje vel farib me&
hann«. Clovet bei& vi& og Ney spur&i brosandi, hva& hann vildi

meira. »Hann á gamla mö&ur, sem er blind og ekkja«. »Er

svo, láttu hann þá fara sjálfan og segja henni a& hann lifi«.

Napoleon haf&i banna& a& sleppa nokkrum bandingja, og gat

Ney því buist vi& rei&i hans, en hann ljet sjer nægja sem

komi& var.

Fuller Iýsir sönnum hei&ursmanni, er hann Iýsir hinum

mikla sjóforingja Franz Drake: »hann var hreinn í líferni sínu,

rjettvís í verkum sínum, trúr í or&um sínum, vægur vi& undir-

menn og hata&i ekkert nema sljóleika; hann fól aldrei ö&rum

þa& sem árí&andi var, hann fyrirleit hættu og var sjálfur

hvervetna þar sem hugrekki, dugna& og ástundan þurfti vi&

a& hafa«.
(Samanritað úr Samuel Smiles Self help.)
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Annar kafli.

I. Um beimiim.

Hinn míkli líkami, sem vjer mennirnir buum á, og sem vjer

köllum jörb, eíia jarbarhnött, er aöeins lítill hluti af heiminum,
þab er: af öllu því, sem Guh hefir skapab. þah eru til ótölulegir

abrir hnettir, sumir miklu stærri en jörbin. Marga af hnöttum
þessum, eba líkömum, getum vjer sjeh, er vjer skohum hina

miklu hvelfingu yfir höfhum vorum, þegar dagur er seztur og
himinn heihur. Oss virhast þeir eins og litlir glampandi deplar

efea Ijds, og kemur þab af hinni ógnarlegu fjarlægb, sem er á

milli þeirra og vorj hverr hlutur sýnist því minni, því lengra sem
hann er á burtu. A daginn sjáum vjer ekki Ijdsdepla þessa af því

sólarljósib yfirgnæfir þá. Ljósdepla þessa köllum vjer stjörnur,
og eru þah undra stórir líkamir. Jörbin, sem vjer buum á, er

oin slík stjarna, og su eina, sem vjer þekkjum til hlítar meb því
sem á henni er, af því vjer erum á henni.

Su stjarna, sem oss sýnist stærst allra, er sólin. Geislar

þessarar fögru stjörnu streyma gegnum himingeiminn á jorbina,

^eita henni ljós og hita, líf og frjófsemi. Ljós og hiti sólar-

ionar eru þau gæbi, sem vjer getum síst án verib. Eigi vita menn
hl fulls hvab sólar ljósib er, eba hvernig þab myndast. Af þeim
óökku blettum, sem eru ab sjá í sólinni, hafa menn ályktab, ab
hiin væri í sjálfri sjer dimmur líkami, en aö umhverfis hana væri

yóshringur mikill eba Ijóshaf og ab frá því streymi ljósib út í

geiminn. Nýlega hafa menn komizt afe því, ab Ijósib berist í

^optinu meb öldugangi álíka og hljóbib, en meb miklu meiri hraba.

Ljósib fer svo fljótt, ab þab fer 41,000 mílur á hverri sekúndu,

°g fer þab alla leib frá sólinni til jarbarinnar á 8 mínútum og 18
sekúndum. þab hafa stjörnufróbir menn fyrir^satt, ab ljósib verbi

því daufara því fjær sem dregur sólinni. Á Neptúnus, sem er

9*
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su stjarna, sem er lengst frá sólinni af þeim, er kringum hana
ganga, ætti því ab vera þúsundsinnum dimmara en hjá oss og ab

því skapi kaldara. En hitinn, sem vanalega er ljósinu samfara,

kemur fyrst fram
,

er þab kemur í gufuhvolf þab
,

sem er um-
hverfis jörbina; geimurinn fyrir utan gufuhvolfib er kaldur. Óvíst

er, hvort hitinn kemur af hristingi þeim, sem ljósib kemur til

leibar í gufuhvolfinu eba af öbrum orsökum. Mabur nokkurr ab

nafni Gay-Lussac fór í loptkuggi 21,000 fet upp frá jörbu, og er

hann þangaö kom, var þar 10 stigakuldi, en31 stig var hitinn er

hann fór frá jöröinni. Nú álíta menn, ab gufuhvolfiö nái 10 til

12 mílur út frá jörbinni, hefir hann því átt langa leib eptir

ófarna til ab komast út úr gufuhvolfinu og er fyrir utan þab ab

líkindum miklu kaldara.

Sólin er hnöttur, eins og allar abrar stjörnur, ssn hún er

miklu stærri en nokkur önnur stjarna, er vjer þekkjum. þver-

mál jarÖarinnar er 1716 mílur, en þvermál sólarinnar er 112
sinnum meira. Mætti því Iáta 112 hnetti eins stóra og jörÖin

er hvorn vib annars hliÖ til ab ná frá einni rönd sólarinnar til

annarar, og mætti úr henni gjöra 1,500,000 hnetti eins stóra og
jörbin er. Væri jörbin komin í mibju sólarinnar meb tunglinu,

sem gengur kringum jörbina, þá mundi tunglib, sem er 51,000
mílur frá jörbinni, verba hjer um bil mitt á milli jarbarinnar og

yfirborbs sólarinnar. GöngumaÖur, sem fer 1 þíngmannaleiö á

dag, mundi komast kringum jörbina á 1080 dögum eba nærfelt 3

árum, en til ab ganga kringum sólina mundi hann þurfa 320 ár.

En þó sólin sje svona stór ummáls, þá er hún svo miklu efnis

Ijettari en jörbin, ab eigi þyrftu flciri en 55000 jarbarhnetti til aö

vega móti henni. Af því sólin er svo efnismikil, þá er abdrátt-

araíl hennar miklu meira, en abdráttarafl jarbarinnar. Fyrir þá
sök mundi þab, sem er 1 pund á jöroinni, vega 29 pund á sól-

inni. Sá mabur, sem er 15 fjóröungar á þyngd, ber í rauninni

15 fjórÖunga í líkama sínum, en á sólinni mundi hann bera435
fjórbunga. þab eru þessvegna allar líkur til, ab vjer gætum eigi

stabib upprjettir, ef yjer værum komnir á sólina; þab getur þess-

vegna ekki verib, ab þar sjeu líkamlegar verur líkar oss.

En hversu illa, sem oss mundi ganga ab standa upprjettir

á sólinni, þá skulum vjer ímynda oss, aÖ vjer sjeum komnir

þangab og leita þaban upp í hnetti þá, sem ganga kringum hana.

Hnettir þessir eru 8 ab tölu og köllum vjer þá jarbstjörnur,

reikistjörnur eba plánetur.

Sú jarbstjarna, sem fyrst verbur þá fyrir oss og næst gengur

sólinni, heitir Merkúríus. Vegalengdin frá sólinni til jarbstjornu

þessarar er um 8 millíónir mílna. þvermál hans er eigi meira

en 650 mílur og er líkamsstærb hans þessvegna eigi meir en
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fimtándi partur ur líkamsstærb jarbarinnar. Hann er ætfó mjög
nærri sólu. Hann snýst frá vestri til austurs á 24 stundum og

5 mínutum, en braut sína kringum sólina fer hann á 88 dögum;
7 ár á jörbinni eru því jafn löng 29 árum á Merkuríusi.

Ef vjer nu höldum enn lengra út í geiminn, þá verbur næst

fyrir oss jarbstjarna sú er heitir Venus; köllum vjer hana

ýmist kvöldstjörnu eba morgunstjörnu, af því bana er ýmist aí)

sjá vib sjóndeildar hringinn í vestri á kvöldin eba í'austri ab morgni

dags. Fjarlægb hennar frá sólinni er 15 millíónir mílna. Hún
snýst dagsnúning sinn á 13 stundum og 21 mínútu og rennur

alla braut sína umhverfis sólina á 225 dögum; 8 ár á jörfcinni

eru þessvegna 13 ár á kvöldstjörnunni.

Ef vjer nú höldum enn lengra, þá verbur fyrir oss sú jörb,

sem vjer búum á, en til þess ab komast til hennar frá sólinni

verbum vjer ab fara 203/s millíónir mílna. Mebalþvermál jarb-

arinnar er, eins og ábur er sagt, 1716 mílur; jörbin er sem sje

hnottótt eins og abrir hnettir, en þó eigi jafngild á alla vegu. Vib

norburheimsskautib og suburheimsskautií) er hún nokkub fiatari og

er þvermál hennar í norbur og subur 1713 mílur, en um mibja

jorbina, frá austri til vesturs, er þvermáliö 1719 mílur. Tvenns
konar eru hreifingar jarbarinnar á hverju augnabliki. Sú er önnur.

aí) jörbin snýst um möndul sinn, eba línu þá, sem vjer hugsum
oss dregna gegnum mibja jörbina frá norbri til suburs; snúningur

þessi er frá vestri til austurs og fyrir þá sök virbist oss sólin

ganga frá austri til vesturs, en hún er reyndar kyr. Snúningur
þessi varir 23 stundir og 56 mín.; þab köllum vjer sólarhring.
Af því jörbin er svo mikil um sig, þá verbur snúningur þessi

meb svo miklum hraba um mibja jörbina, ab hverr hlutur færist

þar frá vestri til austurs 225 mílur á hverri klukkustund. Vjer,

sem búum svo nærri norburheimsskautinu, þar sem jörbin er farin

ab mjókka svo mjög, færurast eigi raeira en rúmar 100 mílur á

klukkustund. Hrabi þessi er þó svo mikill, ab allt sem laust er,

yrbi aö kastast burt frá jörbinni, ef abdráttar afiib, sem heldur
öllu föstu vií) hana, mætti eigi sjer meira. Su er önnur hreifing jarb-

arinnar, ab hún rennur braut sína kringum sólina; braut sína

rennur hún á 365 dögum og fjórbungi dags; þab er eitt ár.

Hringur þessi, sem jörbin fer kringum sólina er nokkub spor-

fiaugsmyndabur. Næst er jörbin sólinni 1. jan. ár hvert, en fjærst
fienni 2. júlí. Ef vjer nú ímyndum oss ab sólin væri á aflöngu,

kringlóttu borbi, nærfelt mibju, og hugsum oss ab jörbin lærist
eptir rönd borbsins, þá getum vjer fengib nokkra hugmynd um
þessa ferb jarbarinnar. Ef nú jörbin á þessari ferb sinni stæbi,
e f svo mætti ab orbi kveba, upp á endann

,
svo ab annab heims-

skautib væri beint upp, en annab nibur, þá væri engin breyting á
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árstíbum nje á lengd daga og nátta. Geislar sálarinnar mundu
þá falla þverbeint á þá sem væru á mibri jörbinni, en ætíb jafn

skáhallir á þá, sem byggju nær heimsskautunum. En jör&in

stendur ekki beint upp og nibur, heldur hallast hun nokkub. Vjer

skulum nu setja svo
;
ab jörbin byrji ferí) sína um rönd borbs þess,

er vjer ábur nefndum, á öbrum enda þess. Vjer látum norburskautib

snua upp, og hallast þab nú nokkub frá sölinni. Sólargeislarnir

falla þá meira á suburskautib
,
sem er ab neban og snýr meira

ab sólinni; babast sá endinn þá í geislum sólarinnar, er jörbin

snýst dagsnúning sinn. þá er lengstur dagur hjá þeim, sem búa

nærri suburheimsskauti
,

en styttstur hjá oss, sem búum nærri

norburskautinu
;
þab er 21. desember. En nú heldur jörbin áfram

ferb sinni eptir rönd borbsins og hefir hinn sama halla og snýst

hinn sama dagsnúning unz hún kemur á mibja hlib borbsins, þá

snýr hlib hennar jafnt vib sólinni og eru þá jafndœgur um vor ;

þab er 21. marzmánabar. Jörbin heldur nú enn áfram unz hún
kemur á hinn borbsendann; snýr þá norburskautib, sem vib hinn

endann vissi frá sólinni, ab henni
; er þá lengstur dagur hjá oss,

sem búum nærst norburskauti, en skemmstur hjá suburskautabúum,

en þab er 21. dag júnímánabar; eru þá sumar-sólstööur. þegar

jorbin heldur nú enn áfram, unz liún kemur á hina hlib borbsins

mibja, þá snýr hlib hennar aptur vib sólinni og eru þá jafn-
dœgur um haust, en þab er 22. september. Eptir þab fer subur-

skautinu ab veita smámsaman meira ab sólinni, en norburskautinu

frá, unz jörbin kemur á mibjan borbsendann, þarsem vjer ímynd-

ubum oss hana hefja gönguna; eru þá aptur vetrar sólstööur

þannig þeytist jörbin án aíláts áfram um himingeiminn kringum

sólina og babar sig í geislum hennar og heldur föstu öllu því,

sem lobir vib yfirflöt hennar. Svo er ferb hennar mikil, ab hún

fer 4 mílur á hverri sekúndu, eba 48 þingmannaleibir á hverri

mínútu, eba 2880 þingmannaleibir á einni klukkustund
,
og snýr

sjer jafnframt einn snúning á hverjum sólarhring. Getum vjer varist

ab fyllast undrunar yfir þessu mikla skeibi? þab hefir kostab

miklar rannsóknir ab finna þab, en nú er þab orbib fullkunnugt.

En jörbin er eigi ein á ferb þessari; hún á þögulan og

tryggan förunaut, sem jafnan sveimar kringum hana á allri leib

þessari; förunautur þessi er tunglíb. Oss sýnist tunglib því nær

eins stórt og sólin, en þab fer hjer sem optar, ab eigi er allt

sem sýnist. Tunglib er miklu nær oss en nokkur önnur stjarna

og fyrir þá sök sýnist þab miklu stærra. Mebalfjarlægb tunglsins

frá 08S er 51,763 mílur, er þab því 400 sinnum nær oss en

sólin. þvermál tunglsins er 470 mílur, er þab eigi meira en

fjögurhundrabasti partur úr þvermáli sólarinnar. þab er svo

miklu minna en jörbin, ab úr henni mætti gjöra 50 tungl jafn-
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stór og þetta er. En svo miklu ljettara er tunglib en jörbin, ab

80 tungl þarf til ab vega móti henni. Tunglib er dimmur líkami

og veitir sólin því ljós eins og jörbinni. þab rennur braut sína

á 27 dögum, 7 stundum og þrem fjórbungum stundar; fá 19 árum
fer þab 254 skeib og köllum vjer þab tunglöld. Eins og sólin

snýst um möndul sinn frá vestri til austurs, svo snýst og tunglib

um sinn möndul. En meban jorbin snýst 27V» sinni, snýst tunglib

abeins einu sinni. Tunglib er því jafnlangan tíma ab snúast um
möndul sinn og ab ganga kringum jörbina; af því leibir aptur,

ab þab snýr jafnan hinni sömu hlib abjörbinni: vjer sjáum jafnan

andlit þess en aldrei hnakkann. Af hinum sömu rökum eru og

dagarnir í tunglinu miklu lengri en á jörbinni. Einn sólarhringur

í tunglinu er jafnlangur og 29Vs sólarhringur á jörbinni. Tunglib

verbur jörbinni jafnan samferba á braut hennar kringum sólina,

er því eitt ár á tunglinu jafnlangt og eitt ár á jörbinni, en árib

á jörbinni er 365 dagar, en f tunglinu er þab ab eins 12 til 13
dagar, af því dagarnir eru þar svo miklu lengri.

Nu tölum vjer um nýtt tungl, fyrsta kvartil, fullt tungl og
síbasta kvartil; vjer skulum fara nokkrum orbum um breytingar

þessar. þ>egar tunglib á braut sinni kringum jörbina fer fram hjá

sólinni, þá er nýtt tungl; gengur þab þá optast rjett fyrir ofan

eba neban sólina og snýr þá sú hlibin ab oss, sem sólin skín

ekki á. Um þetta leyti er sóli'n og tunglib hjerumbil í sömu
stefnu frá jörbinni, kernur upp og gengur undir um sama leyti.

a veim dögum síbar hefir tunglib flutst svo langt til vinstri handar
(til austurs) frá sólinni, ab vjer getum sjeb litla bjarta rönd og
veit holib móti vinstri hendi. Hin bjarta rönd tunglins vex nú
á hverju kveldi, af því vjer sjáum meira af þeirri hlib þess, sem
sólin skín á. Hjerumbil 15 dögum eptir nýtt tungl er tunglib

komib gagnvart sólinni og jörbin orbin milli þess og sólarinnar;
snýr þá öll hin bjarta hlib þess ab jörbinni og köllum vjer þá
^ullt tungl; kemur þá tunglib upp þegar 8Ólin gengur undir.

^ptir þetta fer rönd tunglsins smám saman minnkandi unz þab
er gengib á braut sinni milli sólarinnar og jarbarinnar og sjest

ekki, af því hin dimma hlib þess snyr ab oss. þegar tunglib
er f fyllingu, er þab ætíb um sama bil á himninum ab vetrinum
°g sólin er á sumrin, en um 4 sumar er þab um sama skeib og
sólin er um vetur; fyrir þessa dásamlegu tilhögun lýsir þab oss
uiest, þegar vjer þurfum mest, á hinum löngu vetrar nóttum.

Vjer gátum þess nýlega, ab í hvert sinn, sem vjer köllubum
nytt tungl, væri þab í stefnu milli vor og sólarinnar, en gengi
°ptast lítib eitt fyrir ofan hana eba neban. Nú ber svo stundum

.
> ab tunglib gengur í beina stefnu milli jarbarinnar og sólar-

Ulnar
; hylur þab þá sólina meban þab fer fram hjá henni og
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köllum yjer þab sólmyrkva eba sölhulning. þegar tunglifc er

aptur andspænis sólinni og jörfcin á milli, þá getur svo borib

undir ab jörbin verbi í beinni stefnu milli sólarinnar ogtunglsins,

lendir tunglib þá í skugga þeim, sem verbur af jörbinni, og sjest

ekki meban þat) gengur gegnum skuggann; þab köllum vjer tungl-
myrkva. A líkan hátt getur og svo borib undir, ab jarbstjörnur

þær, Merkuríus og Venus, sem ganga kringum sólina, nær henni

en jörbin, verbi í beinni stefnu frá jörbu til sólar, byrgja þær þá
sólina ab meira eba minna leyti og verbur þá einnig sólmyrkvi.

Stjörnufróbir menn geta sagt myrkva þessa fyrir löngu ábur en

þeir verba, svo kunnugir eru þeir orbnir gangi hnatta þessara.

Næst fyrir utan jörbina gengur jarbstjarnan Mars kringum

sólina. Fjarlægb hennar frá sólinni er rúm 30 x
/2 millíón mílna og

fer hiin kringum sólina á tæpum 687 dögum; 8 ár á Mars eru

því eins og 15 ár á jörbinni. þvermál jarfestjörnu þessarar er

eigi meira en 928 mílur, er því líkams stærfe hennar eigi meir

en V29 úr líkamsstærfe jarfearinnar. Hún snýst um möndul sinn

á 2472 stund. Hún er raufeleit, lík glóandi járni, þó eru stórir

blettir á henni, sem eru dökkraufeari, og sumstafear er hún grænleit

efea bláleit, og hvít vife heimsskautin. Er hún.því mjög lík því sem
jörfein mundi vera til afe sjá, þar sem þurlendi mundi sýnast dökk-

rautt, hafife blátt, en norfeurskautife og sufeurskautife hvít af ísnum.

þarnæst keraur hin mikla jarfestjarna Júpíter. Jarfestjarna

þessi er 1400 sinnum stærri en jörfein og 5 sinnum lengra frá

sólinni en hún; hún er 12 ár afe fara kringum sólina. Kringum
jarfestjörnu þessa ganga 4 tungl, álíka stór og tungl jarfearinnar,

en mefe svo miklu meiri hrafea fara þau, afe þau fara á tæpum

2 dögum þafe sem tungl vort fer á 28 dögum. bæfei sólmyrkvar

og tunglmyrkvar eru þar því á hverjum degi og dögum optar.

Júpíter snýst um möndul sinn á tæpum 10 klukkustundum ;
er

dagurinn þar þessvegna meir en helmingi styttri en hjá oss, en

árife 12 sinnum lengra, einsog áfeur er sagt. A plánetu þessari

er gufuhvolf, geta þar því verife líkamlegar verur, líkar þeim,

sem eru á jörfeinni.

Næst fyrir utan Júpíter kemur sú jarfestjarna, sem heitir

Satúrnus; jarfestjarna þessi er 10 sinnum lengra frá sólinni en

jörfein, og er hún ekki minna en 30 ár afe fara einu sinni kringum

hana; er því 1 ár á Satúrnus jafn langt og 30 ár á jörfeinni.

Jarfestjarna þessi er nokkufe minni en Júpíter og hefir gufuhvolf

eins og hann. þafe sem einkum gjörir jarfestjörnu þessa merki-

lega er þafe, afe um hana er breifeur hringur, og umhverfis hana

ganga 8 tungl, hvort fyrir utan annafe. þafe tungl, sem næst er

Satúrnus, fer alla leife kringum hann á tæpum sólarhring og er þab

undra hrafei, en þafe sem fjærst honum er fer braut sína á 79 dogum.
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þarnæst kemur jarbstjarna sú sem heitir Uranus; hún er

19 sinnum fjær sólinni en jörbin og helmingi minni en Satúrnus.

Jar&stjarna þessi er 84 ár ab ganga kringum sdlina, og fylgja henni

á braut þessari 6 tungl, en svo er súlarljósií) oríiib dauft, þegar

svo langt kemur frá sólinni, ab ekki verhur sjeb eins glöggt og

á jarbstjörnum þeim, sem nær eru sólinni.

Jarbstjarna sú, sem fjærst er sólinni af þeim, sem kringum
hana ganga, heitir Neptúnus; hún er 30 sinnum lengra frá sól-

inni en jörbin, eba 621 millíón mílna; er hún 165 ár ab fara

kringum sólina; er því 1 ár á Neptúnusi jafnlangt og 165 ár á

jörbinni. Svo er Neptúnus langt frá sólinni, ab Ijósib er þar

ærib dauft, þó hafa menn þegar fundib 2 tungl, er ganga um
plánetu þessa.

A bilinu milli Mars og Júpíters er fjöldi af smáum jarb-

stjörnum, sem kallabar eru smástirni (Asteroides) og sjást ekki

tneb berum augum. Hib fyrsta af smástirnum þessum fannst 1.

janúar 1801. Síban hafa sífelt fundist fleiri, og voru vib árslok

1872 fundin 117 slík smástirni. ÖII ganga smástirni þessi

kringum sólina.

Hnettir þeir, sem vjer nú höfum talib, eru hinir helztu þeirra,

er ganga kringurn sólina eba heyra íil sólkerfí voru; en þeir eru

ekki þeir einu, heldur bætast þar vib halastjörnurnar. Hala-
stjörnurnar, þessi meinlausu, Ijettu, þokukynjubu ský, sem reika

ííjósnandi eins og farandkonur mebal hinna föstu jarbstjarna, eru

oþt ógurlegar á ab líta, og af því þær koma svo snögglega í

ljós, hefir mönnum opt stabib ótti af þeim. Abur á tíbum hjelau

menn ab halastjörnur vissu á einhver óííbindi, t. d. stríÖ, drep-

sótt, óár og hungursneyb, en eins og slíkt er hjátrú ein, svo er

þab ólíklegt ab þær geti gjört oss mein á nokkurn hátt. Alls

hafa menn sjeb um 600 halastjörnur; stærst þeirra er sú sem
sást 1811; höfub hennar var stærra en sólin og halinn svo Iangur
ab hann hefbi náb alla leib frá sólinni til jarbinnar eba yfir 20
millíónir mílna. Oss eru kunnar 8 halastjörnur, sem ganga á

stuttum tíma, þab er: 3 72 til 13 ára, kringum sólina. Hinar
abrar halastjörnur hverfa út í geiminn um marga tugi ára; ferb

þoirra er um mjög aflanga sporbauga. þegar þær sjást lengst
> burtu

í góbum sjónpípum
,
eru þær dimmir hnettir ab sýn, en

eptir því, sem þær færast nær sólinni, vex ljósib; hin dimma
kringla verbur björt og Ijóshaf mikib kemur kringum hana, og af

lióshafi þessu myndast halinn, en hann veit jafnan undan sólu.

Sólarljqsib hefir því mikil áhrif á ljós halastjarnanna. Svo eru

þær þunngerbar, ab opt má sjá stjörnur í gegnum þær.

Ef vjer viljum nú hugle'ba hnetti þessa, sem vjer köllum sólkerfi

''ort, nokkub nákvæmar og á annan veg, þá skulum vjer ímynda
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oss, ab vjer sjeum komnir úr sólinni og út fyrir hina yztu jarí)-

stjÖrnu, Neptúnus. Vjer sjáum ])á súlina og hinar 8 jarbstjömur,

sem renna kringum hana, hver nokkurnveginn beint út undan

annari í þeirri rö& sem vjer áí)ur höfum talib. Hringar þeir, sem
jarbstjörnurnar mynda á ferb þessari, eru og nokkurnvoginn

kringlóttir og þó nokkuh aflangir. Sólin er í mibib og ræbur

allri ferb þessari. Hún er mörgum sinnum stœrri en hver af

hennar förunautum, já hún er 600 sinnum stærri en jarbstjörn-

urnar 8 til samans, og efni hennar er því nær 800 sinnum eins

mikib'og efni allra jaröstjarnanna. Sólin snýst um ás sinn einu

sinni á 25 1
/® degi ; hún snýst frá vestri til austurs og frá vestri

til austurs ganga allar jarbstjörnurnar kring um hana. þetta

hafbi spekingurinn Nikolás Koperníkus |)egar uppgötvab; liann

var fæddur 1473 og dó 1543. En hvab veldur því ab jarbstjörn-

urnar renna þannig sömu leibina öld eptir öld kringum sólina?

þessari spurningu var ekki fullkomlega svarab fyrr en sá mabur
fæddist á Englandi, er Isak Newton hjet; hann fæddist 15 des.

1642. þessi mikli spekingur var einu sinni í þungum hugsunum
í aldingarbi sínum. en vaknabi vib þab, ab liann heyrbi epli detta

nibur. GjÖrbi hann þegar þá ályktun, ab eplib dytti á jörbina,

þegar leggurinn gæti ekki borib þab, af |)ví jörbin drægi þab ab $

sjer. Af þessu komst liann meb reikningum og ályktunum ab

því, ab þab væri jörbin, sem meb abdráttar afli sínu hjeldi

tunglinu á braut sinni kringum hana. Undir eins rann öll bygging

heimsins upp fyrir augum hans, hvernig sólin, sem er stærsti

hnötturinn, hjeldi Öllum jarbstjörnunum meb abdráttarafli sínu

kringum sig, og pláneturnar aptur tunglunum. þab sem ábur var

hulib öllum maunlegum augum og mannlegri skynsemi, stób nú

opib fyrir honum. • þess má geta, ab í geim heimsins er ekkert

upp nje nibur, því rúmib er óendanlegt og takmörk þess þekkir

enginn. þab kallast nibur, sem veit ab jörbinni og svo er um
hvern annan hnött. Jörbin dregur allt ab sjer, sem kemur í

nánd vib hana, og svo er um hvern annan hnött, og fyrir þá
sök finnst hverjum einum þab upp, sem veit frá jörbinni, hvar

sem hann er staddur á henni. Af því sólin er svo langstærst,

þá er abdráttarafl hennar mest. Eptir því sem frá henni dregur

fer abdráttarafl hennar minnkandi. JarbstjÖrnur þær, sem ganga
næst sólinni, fara líka lirabast, en því hægar fara jarbstjörnurnar

)ví lengra sem dregur frá henni. Væri ekki þetta abdráttarafl,

>á mundu hnettirnir þeytast beina leib um himingeiminn.

þab er eblilegt, ab sú spurning vakni hjá oss, hvort Imettir

þessir, er vjer nú höfum nefnt, sjeu byggbir af lifandi verum.

Enginn getur til fulls leyst úr þessari spurningu. Tunglib er

lang nærst oss, og má í góbum sjónpípum sjá þab svo gloggt, ab sjá
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þar fjöll og mishæ&ir, en engin tök eru til ab sjá, hvort þar
sje líf og hreifing eba ekki. þó þykir líklegra, ah þar búi ekki
verur líkar oss, af þvi þar er ekkert gufuhvoíf. Ab öbru leyti

ekkert líklegra, en ab þar sje einnig líf, þo á annan hátt sje,

l
)v í margbreytni þess er dendanleg. Jörðin hefur ekkert sjerlegt

P^ts í sólkerfinu: hún er hvorki sú innsta, ytzta nje í mibib, og
vserum vjer komnir á hinar jarbstjörnurnar, þá mundi hún vera til

a^ sjá mjög lík og þær eru frá oss ab sjá. Allar hinar jarb-
stjÖrnurnar snúast og ganga umhverfis sólina, eru þessvegna
umskipti daga, nátta og árstí&a á þeim eins og hjá oss. A Mars

a. m. má sjá litaskipti; er hann sumstabar raubleitur, sumstabar

öökkleitur eba bláleitur, en vib heimsskautin hvítur, og mundi
Jörb vor líta mjög líkt út til ab sjá, þarsem þurlendib mundi
sýnast raubleitt, hafib bláleitt eba grænleitt og heimsskautin hvít
a^ ísnum. Nú úir allstabar af lífi og gróba á þurlendi jarí>-

^rinnar og í stórum breibum á sjávarbotninum. Hvervetna á

l)urlendinu, í loptinu, i sjónum, í hverjum vatnsdropa, í hverjum
moldarhnaus er líf. Heil jarblög og jafnvel steinar eru settir

saman af daubum verum, og á hafsbotninum úir af lífi. þegar
sölin á sumrin og vorin sendir oss geisla sína, fæbist í geislum
hennar fjöldi lifandi skepna, og megum vjer undrast hvorttveggja

jafnt, bæbi fjöldann og margbreytnina. Ér þab þá líklegt, ab á
hinum jörbunum, þar sem öllu er þó líkt háttab, sje ekkert líf?

Er ekki hitt líklegra, ab lífib á sumum þeirra sje ab því skapi

^neira og margbreyttara og veglegra, sem þær eru sjálfar stærri

°g veglegri, en jörb sú, sem vjer búum á?

Auk þeirra hnatta, sem vjer nú höfum talib, er í himingeiminum

^jög mikib af steinum, sem sveima milli hnattanna. þegar þeir

koma svo nærri jorbinni, ab abdráttarafl hennar fer að hafa

öhrif á þá, dregur hún þá ab sjer, og kviknar í þeim um stund,

er þeir koma í gufuhvolf jarbarinnar, en slokknar aptur. Hinar smærri
a f loptsjónum þessum köllum vjer stjörnuhröp, en hinar stærri
v ígahnetti. Hinir stærstu steinar, er fallib hafa úr loptinu,

hafa verib 140 til 400 fjórbungar á þyngd. Efni þeirra er mjög
líkt og í yfirborbi jarbarinnar. Svo er talib til, ab undir 20
sijornuhröp sjeu á hverri klukkustund í árinu, en ekki eru þau
jafntíb alla daga, heldur eru stjörnuhröp langtíbust vissa daga,
einkum 10. ágúst; af því má ætla, ab umhverfis sólina sjeu

hringar miklir af sandi og smáhnöttum, og ab jörbin á þessum
^nium gangi gegnum hringa þessa.

þab sem vjer nú liöfum talib, köllum vjer sólkerfi vort, þab
sólin og plánetur þær og tungl og halastjörnur og allt sem

hreifist kringum hana. En þetta er abeins litill partur af öllu

l)v í, sem er í þeim endalausa himingeimi. þegar himininn er
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beiður á ndttinni sjáum Tjer ótölulega lýsandi depla, sem vjer

köllum stjörnur. Allar stjörnur þær, sem ekki heyra til sölkerfi

voru, köllum vjer fastastjörnur, af þvíþærsjást ekki hreifast

aö mun. Lengi fram eptir öldum hjeldu menn, ah þessir Ijásu

deplar væru festlr á himinhvelfinguna, cn síbar er þab upplýst

ab deplar þessir eru lýsandi hnettir í himingeiminum. Ekki eru

hnettir þessir jafn þjettir allstabar, heldur eru þeir í flokkum og

hafa menn gefib flokkum þessum ýms nofn. Auk hinna mörgu

stjörnuflokka eí)a klasa sjáum vjer á loptinu breiða rönd Ijösa,

sem vjer köllum vetrarbraut, er hana ab sjá umhverfis allt á

himlnhvelfingunni. í góöum sjónpípum má sjá, aö hríngur

þessi er eintómar stjörnur. þar aö auki má sjá Ijósar þokur

hingaö og þangab í himingeiminum ; hafa stjörnufræðingar talft

um 4000 slíkar þokur, en þokur þessar eru eintómir stjörnuklasar.

Sá mabur, sem mest hefir uppgötvaö um fastastjörnur, er Williuui

Herschel, er liföi á síöastlifcinni öld og dó 1822, 84 ára. þab var

meir en hálfa Öld, ab hann var eins og hann kvaft aÖ orÖi >,a^

sópa himingeiminn meÖ vendi sínum«, en vöndur sá var sjón-

pípa hans hin 40 feta langa. þegar Galilei fann upp kíkirinn

eöa sjónpípuna, taldi hann henni þaÖ til gildis, ab í henni mæth

sjá helmingi fieiri stjörnur, og eptir þann tíma i'óru menn fyrst

ab hafa nokkra hugmynd um þaÖ hve mikill stjörnugruinn er.

Vjer segjum opt, ab vjer sjáum óteljandi stjömur meÖ berum

augum, en þetta er eigi svo. Stjörnur þær, sem vjer getum sjeb

meb berura augum telja menn aÖ sjeu um 5000, en svo miklu

íleiri sjást í góÖum sjónpípum, ab eptir því sem Hevschel gat

talib í sinni miklu sjónpípu, hefbu stjörnurnar í himingeiminurn

átt ab vera 20 millíónir. Og hverr veit þó, hve margar millíónir

voru huldar Herscliels sjónpípu. þab er nægilega upplýst, a^

allar þessar stjörnur eru sólir, og eru allar líkur til, ab jarbstjörnur

gangi í kringum hverja, eins og í kringum vora sól, þó
sjáist ekki vegna hinnar óumræbilegu fjarlægbar. Fjarlægb þessi

er svo mikil, ab naumast verÖur komib orbum ab því. Menn

hafa optast hraba ljóssins til ab gefa til kynna þessar miklu

íjarlægbir. Ljósib fer á 8 mínútum og 18 sekundum alla lei^

frá sóíinni til jarbarinnar, en ekki mundi þaÖ þurfa minna an

hálft fjórba ár til ab komast til þeirrar fastastjörnu, sem næst oss

er, en um 4000 ár mundi þab vera ab komast til þeirrar stjÖrnu

í vetrarbrautinni, sem fjærst er. Af þessu leiÖir aptur, ab ljós

þau, sem vjer sjáum í himingeiminum svo langt burtu, eru ekki

nýlega tendrub. þvert á móti ef ný stjarna eba rjettara sagt sól

bættist vib í slíkri fjarlægb, þá mundum vjer ekki sjá hana fyrr

en eptir 4000 ár, og þó einhver væri burttekin, mundi ljós hennar

þó sjást jafnlangan tíma. Allar þessar sólir eru án efa á stoö-
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ugri ferb, þ6 hreifingar þeirra sjeu ekki fullkunnar sökum hinnar
öiiklu fjarlægbar. þannig telja menn til ab sólkerfi vort, eba
S(5Hn meb öllu því, sem henni fylgir, fari um 30 millíónir mílna
áfram í himingeiminum, á ári hverju. þegar vjer nu álítum ab
vetrarbrautin sje sólnahringur í kringum sólkerfi vort, og ab

ötjörnuþokurnar sjeu sólnakerfi, lík vetrarbrautinni, en svo miklu
Qarlaegari en hún, sem þær sjást óglöggar og sýnast minni

;
þegar

v
j
er enn ímyndum oss, ab óendanlega margar sólir sjeu huldar

®jónum vorum og ab allir hinir dimmu hnettir, sem ganga um-
hverfis þennan ótölulega sólnagrúa, sjeu einnig ósýnilegir vegna
uinnar óumræbilegu fjarlægbar — þá megum vjer játa, ab vjer

korfum hjer inn í djúp, sem hugur vor getur ekki gripib. Sumir
^unna ab ímynda sjer, ab hjer sje ímynd eilífbarinnar, bæbi
rumib, hib endalausa, sem hinir ótölulegu hnettir sveima í, og
^minn, sem þeir gjöra þab á — en þetta er ekki sú rjetta hug-
mynd um eilífbina. þarsem öll hreifing tekur enda, þar sem allt

er óbreytt, þar er tíminn ekki framar, því hreifingin og breyti-
* egleikinn er takmark hans; og )arsem takmarkib, þab sem er
nvab öbru ólíkt, er ekki framar, )ar er ekkert rúm. Tími og
fúm eiga sjer ekki stab í eilífðinni, heldur f því skapaba. þess-
vpgna er sá himinn, sem vjer nú höfum hugleitt, ólíkur þeim
UlIuni, sem Stefán píslarvottur sá opinn á sinni daubastund. Vjer
Undrumst almætti, speki og gæbsku Drottins, sem allt þetta hefur

Jjlbúib og vibheldur öllu þessu. Vjer störum á hin miklu verk
n^ns og tökum undir meb hinu andríka skáldi:

Festingin víba, hrein og há

og himinbjörtu skýin blá

og logandi hvelfing Ijósum skýrb

!

þib lofib skaparans miklu dýrb;

og þrautgóba sól, er dag frá degi,

Drottins talar um máttarvegi,

allt af birtir þú öll um lönd

almættisverk úr styrkri hönd.

Kvöldadimman þá kefur storb

kveba fer máni furbanleg orb,

um fæbingaratburb heldur hljótt

hlustandi á jarbar þöglri nótt;

og allar stjömur, er uppi loga

alskipaban um himinboga,

dýrbleg sannindi herma hátt

um himinskauta veldib blátt.
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Og þdtt um lielga þagnarleib

þreyti vor jörb bib dimma skeib,

og enga rödd og ekkert hljób

uppheimaljósin sendi þjób:

skynsemi vorrar eyrum undir

allar hljómar um næturstundir

lofsöngur þeirra, ljóminn hreinn:

» lifandi Drottinn skóp oss einn«.

(Addison — J. H.)

II. Uni jarðarhnöttinn cða yíirborð hans.

þab er engum efa undirorpib, ab jörbin hefir upphaflega verib

þoka ein; þoka þessi hefir dregib sig saman og storknab eba hörb

skel komib utaná hana. þegar jörbin var fljótandi efni, hlaut

hún sökum abdráttarafls frumefnanna ab dragast saman í hnÖtt;

abcins í þeirri mynd gat komib jafnvægi á milli allra frumefnanna,

því þegar þeir drógu hvorr annan ab sjer, urbu þeir ab safnast

undir því minnsta yfirborbi, sem einmitt er hnattmyndin. þegar

jörbin drógst saman, hefur hiti hennar verib mjög mikill, og hefur

hann vaxib í samdrættinum. En hverr hlutur leibir hitann frÆ

sjer eba kastar lionum frá sjer til þess, sem umhverfis er, ef þab

er kaldara, en kaldur hlutur dregur til sín hitann frá því heitara.

Nu er geimurinn umhverfis jörbina kaldur mjög, svo ab ætla má, ab

þegar uppur gufuhvolfi jarbarinnar kemur, sje um 100 stiga frost.

þessvegna hefir yfirborb jarbarinnar smákólnab og efnin dregib sig

saman; hin ljettari hafa lent á yfirborbinu, hin þyngri leitaÖ mibj-

unnar. En vib kælingu þessa ab utan hefur hitinn leitab inn,

þangab til jaröskorpan var orbin jafnköld og loptiÖ. Hitinn innaní

jörbinni helzt inni af jarbskorpunni. Nu verbur engin breyting

á hita jaröskorpunnar önnur en sú, sem sólin gjörir; hitinn af

geislum sólarinnar streymir inn í jarbskorpuna og þaöan burt aptnr,

þegar loptib kólnar. 70—80 fet nibri í jörbinni er allajafna jafn-

kalt. þaÖan vex hitinn ab því skapi meira, sem lengra dreguv

ofaní jörÖina, svo aÖ munar 1. stigi á hverjum 100 fetum; 10,000

fet niÖri í jörbina er svo heitt, ab vatn sýbur og á 6 mílna dyp*

brábnar járn og þó eru þaban 850 mílur ab mibpúnkti jarbar-

innar. Af þessu má ráÖa, ab hin harba slcorpa jaröarinnar er

ekki þykkri í samanburbi viÖ jörbina en eggskurnib er í saman-

burbi vib þab, sem innan í því er. En hib sama aÖdráttarafl,
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ssm hefir dregib skorpuna saman, heldur henni fastri utan um
Það rennandi efni, sem í henni er.

Yfirborb jarharinnar er sumpart land, sumpart sjdr. Rumir
tveir þrihjungar af yfirbor&i jarbarinnar er sjdr, en tæpur einn

P fipjungur land. Sjdrinn og vatnib getur hreifst í allar áttir,

brýtst þab inn hvervetna ef einhver leib er opin. Væri jörbin ein-

t^mur sjór, eba sjðrinn svo mikill, ab hann flyti yfir allt yfir-

horbib, þá væri jörbin eins og stór vatnsdropi, en allt ab einu
Va3rí hun hnöttótt.

Vjer höfum sagt, ab breyting árstíbanna nái eigi lengra en

—80 fet ofan í jörbína; þar er ekkert líf, engin umbreyting.

^ yfirborbi jarbarinnar er því öbruvísi varib; þar er aubur, líf

°g starfsemi, sífeld umbreyting og framför og geislar sólarinnar
efu sá kraptur, sem kemur öllu þessu til leibar. Hitinn Ieitar

hvervetna inn, þó meb miklum mun sje; jörbin heldur honum í

^jor þö þab einnig sje nokkub misjafnt og færir hann frá mib-
jarbarlínunni til heimsskautanna. Hve dásamlegur er ekki sá

kraptur, sem jörbin fær á vorin, þegar hitinn snýr aptur!

En hinn kaldi himingeimur tekur ekki strax vib fyrir utan

J^rbskorpuna
;

umhverfis hana er lopthaf, sem vjer köllum

öUfuhvolf. Gufuhvolfib nær hvervetna 10—12 mílur ut frá

Jórbinni. þunginn þrýstir á gufuhvolfib eins og hin föstu efnin,

°o fyrir þá sök helzt þab vib yfirborb jarbarinnar; ab hinu leyt-
l*u þenst þab ut af fjaburmagni sínu og þessi tvö öfl starfa ætíb

bvort á móti öbru. Loptib er ab vísu Ijettur líkami í saman-
burbi vib jarbskorpuna, en hefir þó nokkurn þunga, sem rába má

hinum sterku vindum, sem eru straumar loptsins. 13 teningsfet
a
[

lopti því, sem vjer lifum f, vega 1. pund, þegar lOVs stigs

btti er; lengra ut frá jörbinni er loptib ljettara. Vib yfirborb

Jarbarinnar er þrysting loptsins um 14 pund á hverjum ferhyrn-

þumlungi. þegar lengra dregur upp í loptib, minnkar
prýstingin smám saman og kuldinn vex ab rví skapi. Loptþrýst-
,í3gin og því fremur hitinn er abalskilyrbi fyri lífi allra jurta og
(jýra; þab er þessvegna abeins nebst í gufuhvolfinu, á yfirborbi

Jarbarinnar, ab Jífib getur átt sjer stab; ef vjer förum 1. mílu
UPP frá jörbinni eba 1 mílu ofaní hana, getum vjer ekki lifab,

°g á þessu vissa svæbi eru þar ab auk mörg dýr og margar
PlÖntur bundnar vib sinn litla blett. «

þannig er jörbin ekki orbin til allt í einu; skorpa liennar
hofir kólnab smám saman lengra og lengra nibur 0g rekib hitann
Undan sjer. Víba hafa þau hin glóandi efni, sem innifyrir eru,

rotib
þ tá fyrstu skel, runnib tit og storknab þar, og þannig myndab

€ldl(jgin ; hæbir og lautir hafa myndast á þennan hátt meb ýmsu
^aóti, og eru fjöllin ljós vottur þess. Biltingar þessar fara enn
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fram, þó miklu sjeu þær vægari
;
eldfjöllin gjósa ösku og hrauni

og hæbir myndast kringum upprásina; nýjar eyjar koma upp og

hverfa aptur. Abur en skorpa jarbarinnar kólnabi, hefir vatnib

verib gufa ein í loptinu, en smám saman hefir gufa þessi orbib

ab hafí. Vatnib vinnur sífelt ab því ab jafna allar mishæbir.

Regnib fellur mest á fjöllin, fer gegnum jörbina og um ár og

læki til sjávar, og færir meb sjer ýms efni, sem þab hefir upp-

leyst. Hafib leggur aptur frá sjer hin föstu efni, sem í þab

berast, þar sem lægst ber á, og myndast þar af steinalög þau,

er vjer köllum sjávarlög. Aí’ lögum þessum geta jarbfræbingar

sýnt, hvernig jurtalífinu og dýralífinu hefir smám saman þokab

á fram, og ab sá tími hafi verib, þegar engin planta var á jorb-

inni og ekkert dýr. Steirikolalög og surtarbrandslög þau, sem

eru í jörbinni, eru í þessu tilliti einkar merkileg. Hvorttveggja

lög þessi eru komin af trjám, mosum og þangtegundum
,

öbrum

en þeim, sem vjer nu þekkjum. Steinkolin eru eldri; en hve

langur tími er libinn síban kol þau, sem nú eru höggin upp langt

nibri í jörbu, voru blómlegir skógar á yfirborbi jarbarinnar! A
hinni fyrstu skorpu hefir ekkert líf verib

;
á steirikolaöldinni hafa

plöntur vaxib, en dýr verib fá ;
á surtarbrandsöldinni hafa verib

stór dýr og mörg, en ólík þeim, sem nú eru. Upphaflega hefir

hitinn verib jafn allstabar á jörbinni, en smám saman hafa heiins-

skautin kólnab, og munur sá, sem nú er á dýrum og plöntum í

hinum köldu og heitu beltum komib fram. Dýrin hafa náb sinni

æbstu mynd í sköpun mannsins, en maburinn hefir fyrst verib

skapabur eptir óumræbilegar aldarabir. þetta, sem vjer nú höfum
talib um uppruna jarbarinnar, er engan veginn í beinni mótsogn

vib sköpunarsögu heilagrar ritningar; liún bendir þvert á móti

einmitt fil þess, ab allt hafi myndast smám saman, þó dagar standi

þar í stab langra tímabila, og eru hugmyndir hennar mjög háfleygar.

Til ab gefa til kynna, hve stór löndin sjeu, hafa menn mselt

þau nibur { ferhyrndar mílur. Ein ferhyrnd míla kallast sá

ferhyrndur blettur, sem er 1 míla á lengd og 1 á breidd. A
þennan hátt er allt yfirborb jarbarinnar mælt og er þab um
9,300,000 slíkar ferhyrndar mílur. Vegalengdin yfir um jorbina

er 5,400 mílur. Um mibjarbarlínuna er þvermál jarbarinnar

1719 mílur, en í norbur og subur 1713 mílur; vjer erum þess-

vegna 860 mílur frá mibpúnkti jarbarinnar, en 1716 mflur

frá þeim, sem búa gagnvart oss á henni; en ef vjer viljum fara

til þeirra á yfirfleti hennar, verbum vjer ab fara ab minnsta kosti

2,700 mílur.

Öllu þurlendi jarbarinnar hafa menn skipt í 5 parta og

kallab hinar fimm heimsálfur. Hin lengsta heimsálfa er á vestur-

hlib hnattarins og kallast Vesturálfa (Ameríka). Á austurhli<>
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hnattarins eru 3 álfur og kallast þær Norburálfa (Evrópa),
Suburálfa (Afríka) ogAusturálfa (Asía); álfur þessar eru saman-
hangandi þurrlendi. Hinn 5. heimshluti kallast Eyjaálfa (Austra-
ha), er þah bæbi mikiÖ land í subaustur frá Austurálfu og eyjar
í hinu mikla hafi milli Austurálfu og Vesturálfu. ísland er talib

nieb Norburálfunni
,

en er þá nálægt takmörkum Norburálfunnar

°g Vesturálfunnar.

Allar heimsálfur þessar eru umfiotnar af hafi, sem kallast

veraldarhaf, en ýmsir partar þess eru nefndir ýmsum nöfnum.
Hinir stærstu partar veraldarhafsins eru: Atlants-hafií), er

skilur Vesturálfuna frá Norburálfunni og Suburálfunni
;
Kyrra-

hafib, sem er milli Vesturálfunnar og Austurálfunnar, og ís-
hafib, sem er fyrir norban Norburálfuna.

III. Uiu íbiía jarðariuuar.

Á jörbunni teljast lijer um bil 1000 millíánir manna
Uí377,400,000); eru þeir sín á milli mjög ólíkir, bæbi ab ásýnd,

hfnabarháttum
,

hæfilegleikum og menntun. þeir menn, sem búa
á sama landi, mæla hina sömu tungu, liafa sömu sibi og líkt útlit,

kallast þjáb. Margar þjábir eru af sama mannflokki.

. Ab útlitinu eru menn álíkir bæbi á litarhátt og ab líkams-
skapnabi. Flestir þjábflokkar Norburálfunnar eru hvítir á hörund,
hafa mikinn hárvöxt og skeggvöxt, en þunn nef, og eru þeir, sem
norbarlega búa, bláeygbir, en þeir, sem sunnar búa eru dökkeygbir.
Af Öllum öbrum þjábum eru líkastir þeim þeir, sem búa þeim
uærst vestarlega í Austurálfu og norbantil í Suburálfu, t. a. ra.

Tyrkir, Arabar og fl.
, þá eru þessir þjábflokkar f sumu álíkir

^orburálfubúum. Allir þessir menn eru af Kákasus - mann-
hokki; sá mannflokkur er fjölmennastur og er hann hjer um bil

450 millíánir ab tölu. þeir sem búa austar í Austurálfu, eru
oiágulir, eba skolbrúnir ab lit meb lítil augu, svarthærbir og
stríhærbir og lítt skeggjabir; svo eru t. a. m. Kínverjar og Mongálar;
þeir eru af Mongála-mannflokki, og er hann talinn hjer um bil

pOO millíánir. Flestir Suburálfubúar eru svartir á hörund, en
hörundib mjúkt vibkomu, liárib lítib og líkt ullu, nefib flatt og
hafib upp ab framan, kinnbeinin há, hakan lítil og varirnar þykkar.
Pessir svörtu menn kallast Negrar, eba Blámenn. ^lnnbúar hinna
tveggja stáru eyja í Eyja-álfunni, Nýja-IIollands og Nýju-Gíneu
eru °g blámenn. þessir allir eru af Etíápa mannflokki og er

10
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hann talinn allt ah því 200 millídnir. Innbiiar á flestum hinuin

minni eyjum Eyja-álfunnar eru Ijdsgulir á hörund
;

eru þeir nokkuö

áþekkir Spánverjum og Itölum. þeir eru vel og liblega vaxnir,

hárií) þykkt og skeggvöxtur mikill, nefib breitt, munnurinn stór

og varirnar þykkar. þeir eru af Malaia mannflokki og eru um
20 millíónir ab tölu. Frumbdar Vesturálfunnar hafa eirrauban

hörundslit, svart hár og lítife skegg; þeir eru ennislágir, breib-

leitir, kinnbeinaberir og djarflegir utlits. Kynflokkur þeirra er

talinn um 13Vs millídn. Auk þessara 5 abalflokka er taliu^9V« *

millíón kynblendinga, sem einkum bua í Vesturálfu.

Blámaður frá Suðurálfu.
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I ölluin löndum heimsins er líkamsstœrb fullvaxinna manna
hjer um bil eins; vanaleg karlmannshæb er no-kkuÖ yfir hálfa

þriöju alin, stöku karlmabur er 3 álnir og nokkufe yfir. I hinum
köldustu löndum, t. a. m., Grænlandi, eru menn lægri vexti.

Ovenjulega háir menn eru kallabir risar, og ðvenjulega lágir menn
eru kallaöir dvergar. Einn af hinum minnstu dvergum var hin

þýzka stulka Stöber í Nyrnberg; hún var 1 alin 4 þuml. á hæ&,
og hinn franski Bebe, er var 1 alin og 7 þumlungar. Af risum
Qiá nefna Bernharb Gili, er var 4 álnir undir höku.

Menn hafa skipt öllum þjóöflokkum jarbarinnar eptir atvinnu-
vegum í 3 abalflokka: siba^ar þjóbir, hirbingja og villi-

Þjóði r.

Villiþjóbir eru í Suburálfu, Vesturálfu og Eyjaálfu. þær
kallast svo af því ab lifnabarhættir þeirra eru ab sumu leyti litlu

öierkilegri en dýranna. Villimenn þessir hafa enga fyrirhyggju

tyrir viðhaldi lífs síns; þeir sá hvorki nje planta; þeir safna
engum forba og bera enga umhyggiu fyrir ókomnum tíma, heldur

^eita sjer brábar, þegar hungrib kallar ab, e&a neyta þess, er þeir

flitta fyrir sjer. þeir lifa af vibaraldinum, plöntum, rótum og
kjöti ótaminna dýra. Dýraveibar og fiskiveibar eru því þeirra

^ja. þeir búa sjaldan saman í bæjum, sumir hafa jafnvel ekkert

aösetur, en búa í kofum, sem þeir hrúga upp af eikastofnum og
þekja meb skinnum og laufblöbum. Abrir búa í gryfjum og
öellum. Margir þjófeflokka þessara hafa engan yfirmann, en þegar
stríb ber ab höndum, kjósa þeir hinn sterkasta og vaskasta til

ioringja. HiÖ merkasta er þeir búa til eru vopn og veibarfæri,

Qinkum kylfur, bogar, örvar og lagvopn. Klæbnab hafa þeir

9Ðgan, en flestir sveipa dúki eba jurtafljettum um lendar sjer.

I hinum köldustu löndum hengja þeir á sig skinn þau, sem þeir

komast yfir. Skarti hafa þeir gaman af, t. a. m. mislitum fugla-

Oöbrum, og glebjast bernskulega af því, sem ferbamenn víkja

Þoim, t. a. m. litabri glertölu, eba fágabri látúnsplötu, Af því a&
vesælingar þessir hafa ekkert lært og hirba ekki um annab, en
sebja fýsnir sínar, eru þeir optgrimmir, hefnigjarnir og stelvísir.

Afeilsugóbir og hraustir eru þeir vanalega. Krypplingar og ferlíki
sjúst eigi mebal þeirra, og eigi heldur mjög feitir menn; þeir eru
roskvir mjög og fimir í öllum hreifingum sínum; þeir geta hlaup-

upp brött fjöll í brennandi sólarhita og þreytast lítt; ekkert
stobvar þá á ferbalagi; þeir vaba eba synda ár og stöbuvötn.

Jíörund þeirra þolir bæbi þyrnibrodda og steinnibbur. Fimleikur
Possi og hreysti kemur af hófsemi í allri nautn og þab ættum
v
J er, sem farsælli erum, ab athuga.

Hirbingjar kallast þeir, er lifa á fjárrækt, þeir eru víba í

^usturálfu og sumstabar í Suburálfu, t. a. m. margir Arabar,

10¥
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Mongólar, Tattarar og fl.; þeir búa í tjöldum eba á vögnum eba

í kofum, sem hægt er aö flytja. þeir eru skynsamari en villi-

menn, því aÖ fjárræktin heimtar meiri kunnáttu og fyrirhyggju en

veiöi8kapur. þeir reka hjaröir sínar ur einu hjerabi í annaö og

eru lengst þar, sem beitiland er gott og vatnslindir miklar. En
þetta sífellda reik hindrar framfarir þeirra.

MeÖ hinum siöuöu þjóöum teljast allar þjá&ir þær, er bua í

Noröurálfunni, margar þjóöir í Austurálfunni og afkomendur Noröur-

álfumanna í Vesturálfu. Hinar siöuöu þjóöir stunda eigi aöeins

kvikíjárrækt, heldur ogakuryrkju, siglingar og fleira; þar aí> auki

leggja þær stund á alls kyns íþróttir og handiönir, t. a. m. aö lesa

og skrifa, aö smíöa trje og málma, aí> bua til allskonar verkfæri

og vjelar, vefa dúka, gjora vagna, skip og margt annaö. þjóÖir

þessar búa hvervetna í húsum og eru víÖa margir saman í þorpum

,

kaupstööum og stórum borgum. Meöal þeirra skiptast menn í

ýmsar stjettir; eru þær t. a. m. konungar eöa landsstjórar, ráö-

herrar, dómarar, prestar, vísindamenn, hermenn, kaupmenn, iönaö-

armenn, bændur, sjómenn og svo frv.

Hver ein siöuÖ þjóö lifir í sambandi, sem kallast ríki, í

hverju ríki er stjórnari, sem aÖrir eiga aö hlýÖa. Stjórnarinn á

einkum aö sjá um, aÖ laganna sje gætt; hann skipar alla þá,

sem aöstoöa hann í starfi þessu, en þaö eru émbættismennirnir.

Lögin eru settar reglur, sem tiltaka hvaÖ hverr einn eigi aÖ gjöra

eöa ógjört aö láta; stjórnarinn setur einnig reglur þessar. Allir

góÖir menn lúýöa lögunum, en þeim sem brjóta þau, er hegnt

margvíslega
?

stundum meÖ lífláti.

Munur er á menntun og velmegun hinna siöuöu þjóöa; kemur
munur sá opt af því aö stjórnin hefur miÖur en skyldi gætt

slcyldu sinnar og opt álitiö ^egnana eins og verkfæri til aÖ viö-

halda gjá\tri sjer, en skeytt ítiö um menntun þeirra og velvegnan.

Aö hinu leytinu er þaö opt sjálfum þegnunum aö kenna, meÖ því

þeir Vafe eigi viljaö menntast, en óhlýÖnast lögunum.

jSjóöir þær sem búa í Noröuráifu og ættmenn þeirra í Vest-

urálfu eru kallaöir lengst komnir á vegi menntunarinnar. Vjer

íslendVögar erum taldir meö Noröurálfubúum, en erum þó eptir-

bátar þeirra í flestu og jafnvel í sumu eptirbátar hinna frjáls-

lyn du og atorkusömu forfeöra vorra. MeÖan flestum öörum þjóöum

hefur fleygt fram, hefur oss í sumu aptur fariö, en í morgum
greinum höfum vjer, aö kalla, staöiö í staÖ.



Um það, er jörðin gefur af sjer. 149

IV. Um það, er jörðin gefur af sjer.

Eins og vjer áfcur höfum vikib á, er jörfcin öll umkringd af

lopti, er vjer köllum gufuhvolf. Gufuhvolfií) er þjettast og heitast

nærst jörhunni á láglendi; því lengra sem dregur frá jörbunni,

því þynnra verfcur þab, og jafnframt því kaldara. Gufuhvolfib

niyndast af gufu þeirri, sem kemur ur jorðunni og því, sem á

henni er. Sólin veitir hitann og ljósib, og vibheldur undireins

öllu lífi á jöröunni
;

hun hitar jar?)skorpuna og vib þaí) leysist

hún upp; vatnií) gufar upp í loptib, blandast þar og fellur aptur

nibur og verbur ab næringu fyrir allt, sem lifir og þroskast. En
sólin hitar loptib ekki jafnt allstabar; fer þaí) eptir því hvernig

jörbin snýr vib sólinni, meban hun rennur skeib sitt kring um
hana. Minnst hitar sólin lönd þau

,
sem nærst eru hvoru-

tve8gjn heimskautanna; þar er því mjög kalt mestanhluta ársins.

Heitast er loptib lengst frá báíium heimsskautunum um miöbik

jarbarinnar, af því ab þar falla geislar sólarinnar þverast á jörfe-

una. þar er því mjög heitt allt árií). Lönd þau, er liggja kring

um línu þá, er menn hugsa sjer dregna um mibbik jarbarinnar,

kallast hin heitu lönd, og gjörb sú eba hringur hitabelti.

Milli þessara heitu landa og heimsskautalandanna— svo kallast lönd

þau, sem nærst eru heimsskautunum — bæbi í norbur og subur,

oru allmörg fögur lönd; iþar er hóflega heitt, og kallast svæbi

þessi hin mildu belti.

Svo er þab mikib og margbreytt, sem jorfein gefur af sjer, ab eigi

er unnt ab líta yfir þaö í einu lagi; fyrir því hafa menn skipt því í 3

abalparta, og kallab þá: Dýraríki, Jurtaríki og Steinaríki.
Frjófsemi landanna, eba íjöldi, margbreytni og þroski þess,

3em jörbin gefur af sjer, er aö mestu komin undir loptslaginu.

Sum lönd framleiba því miklu færra en sum, en í öllum löndum
geta menn fengib þab

,
sem þeir þurfa, til aÖ viÖhalda lífi sínu.

Svo hefur Drottinn hagaÖ því, aÖ hvert land leiöir þaö fram,
sem menn mega síst án vera, eöa sem nauösynlegast er fyrir þá,
sem þar búa

;

þannig vaxa í hinum heitu löndum
,

þar sem
enginn vetur er, kraptmiklir og kælandi ávextir t. a. m. kókus-
hnetur, pálm viÖarávexti r og melónur. í flestum þeim
löndum eru og hin sterkustu og stærstu dýr, sem geta þoIaÖ allar

þser þrautir, er þau mæta. Slík skepna er úlfaldinn; hann er

^eö öllu ómissanlegur í hinum heitu löndum; iná fara meÖ hann
niargar dagleiöir í sífellu um sandeyöimerkur í brennandi hita

þess hann fái vatn eöa annaö fóÖur en hiö lakasta. Auk

\
ess er hann svo sterkur, aö hann getur boriö 70 fjóröunga svo
Úngmannaleiöum skiptir á Iiverjura degi. þar eru og fílar svo
stórir, aÖ heir vega 4—5 þúsund pund. Til eru tvær tegundir
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fíla; önnur er í Austurálfu, og er hægt aö temja þá fíla; hin er

í Suöurálfu, og er illt aÖ temja þá. Hinir tömdu fílar eru göö-

lyndir, kænir og nytsamir til margra hluta; þeir eru einkum á

Indlandi. Nefiö, eöa ranann, geta þeir teygt, og er hann mörg
fet á lengd og krökur á endanum, sem þeir hafa fyrir fingur.

Meö rananum get£ fílarnir tekiö upp smá peninga, leyst hnúta,

tekib tappa úr flösku, lokiö upp huröum og fleira. Fíllinn er mjög

Fill.
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^af&ur á dýraveiðum og er vei&imabur óhultur á baki hans; í

stríbum getur hann boriö turna meb mörgum dátum; á frihar-

tíraum ber hann opt skemmtihús, meb mörgum mönnum í. Hann
getur synt yfir hinar breifiustu ár. Meb rananum getur hann
kaBtab fullvöxnum manni í lopt upp, sem fisværi. Hann getur

borib 25—30 vættir og er ólatur, þakklátur og seinn til reibi.

Hann skilur þegar honum er lofab staupi og herbir þá ab sjer,

því ab vín þykir honum gott. Fílar eru 6—7 álna á hæb; þeir

geta orbií) 100 ára gamlir.

Sem dæmi upp á vit fíla má geta þess, ab indverskur ma&ur
^okkurr myrti einusinni konu sína og gróf hana í husi, sem fílar

voru í, en sagbi yfirvöldunum
,
ab hun hef&i horfib, og ták sjer

aöra konu. En einn fíllinn rótabi meÖ rananum þangab til líkib

kom í ljós, tók þab síban upp mefe rananum og bar afe husi

niannsins; varfe glæpurinn þannig uppvís.

Ulfaldar eru og tvennskonar; hafa sumir eina, sumir tvær

kryppur uppur bakinu. Sumir úlfaldar eru mest baffeir til áburfear,

aferir til reifear; geta þeir hlaupife 4 þingmannaleifeir á dag. Ul-

Ólfaidar.
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faldar eru lundhœgir og lítilþægir; þeir eiga einkum heima í vest-

urhluta Austurálfunnar og norburhluta Sufcurálfunnar. þeir eru

mjög hafhir í lestaferhir. í þeim löndum ferÖast kaupmenn og

ferbamenn saman opt svo skiptir þusundum; ganga þá ulfald-

arnir í löngum röhum, eía lestum, hvorr eptir annan. Verbi

ulfaldinn þreyttur, þá örfa menn hann meh söng eba hljóhfæra-

slætti. Sje ekkert fóbur fáanlegt, gefa menn úlföldum mulin kol;

geta þeir lifaö af þeim um tíma. Varir ulfaldans eru brjósk"

kenndar; getur hann bitib sundur harba þyrna án þess hann kenni til.

I þessum heitu löndum eru menn eigi eins hraustir og atork-

usamir og í hinum temprubu löndum
,

enda hefur Gub gjört

jarbveginn þar svo frjófsaman, ab hafa má þar al!s nægtir, ab

kalla má, án fyrirhafnar. Jörbin er þar skruðbiiin á öllum tím-

um árs og má svo heita, ab þar sje sífelld uppskera. í Benares

á Austur-Indlandi eru t. a. m. 3 uppskerur á ári, og allt sem
jörbin leibir fram er þar í fyllsta þroska. En þessi lönd hafa

líka sína galla. Hallæri ber þar opt ab höndum, og eru þau því

skæbari sem löndin eru betri, og inegnar drepsóttir svipta monnum
burt þusundum saman. I hinum heitu löndum eru líka flest

rándýr og illkvikindi. Á Austur-Indlandi eru t. a. m. tígrisdýr,

hljebarbar, hýenur og margir skæbir höggormar, log eru tegundir

þeirra eigi færri en 7 ;
þar eru krókódílar, sporbdrekar, þumlungs-

langir maurar, heilar hjarbir af völskum og músum, stórhópar

af páfagaukum, sem draga rnyrkva fyrir sólina; kemur illþý2)i

þetta fram úr skógunum og eybír á fám stundum heilum korn-

ekrum meb því þeir buta öxin af og fljúga meb þau í hreibur sín.

I hinum köldu löndum samsvara einnig ávextir jarbarinnar

þÖrfum mannanna. Jarbvegurinn er þar ófrjór, afþví ab veturinn
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er 8vo langur, en sumarib svo stutt. í liinuni norblægustu löndura
Hfa menn því, a& kalla má, ekkert at' jurtum, en nota dýrin því
fremur. A Grænlandi lifa menn rajög á selum: kjötiö jeta Græn-
lendingar sobiö, e&a vindþurkab, spikib hafa þeir til Ijösmetis og
hita, og matar, og til a& bera á tjöld og báta. Skinnií) hafa þeir
til klæbnabar, skóleburs og báta og í tjöld og sængurver. K<5p-
skinn hafa kvennmenn í skrautpils, sinarnar í saumgarn. þarm-
ana hafa þeir til skjáglugga og láta þannig ekkert ónotab. þó
ern enn merkilegri not þau, sem Lappar hafa af hreindýrum.
Þeir hafa Öll hin somu not af þeim og vjer höfum af hestum,
kúm og saubfjenabi til samans og þurfa þó eigi ab annast þau
svo teljandi sje. Hreindýrin lifa af raosa, sem þau naga af jörb-
mni, og blöbum, sem þau reyta af trjám; hinn harbasta vetrar-

gadd krapsa þau til aö ná í mosann. Hreindýr eru höfb til a

Ö

draga sleba og bera bagga; þau eru íljót á fæti og geta dregiö
sleba fimmtung þingmannaleibar á hálfri stundu; kjöt þeirra er

gott til matar og mjólkin fitumikil og nærandi. Skinn^þeirra er

baft til klæbnabar, skófatnabar, sængurfata og fl. Ur beinura

þeirra búa menn til knífa, skeibar og nálar; úr hófunum er

drukkib og blöbrurnar hafbar fyrir flöskur. þannig má sjá, ab
bvert land bjargast vib sín gæbi.

Hreindýr.
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I hinu tempraoa loptslagi — vjer Islendingar buum á tak-

mörkum hins tempraÖa og kalda — er hvorki of heitt nje of

kalt; regn og sólskin skiptast þar optar á; er þar því bezt fallih

til allskonar yrkingar. I löndum þeim, sem þar eru, eru marg-
breyttir jarhávextir og vibarávextir

,
og er akuryrkja og garb-

yrkja stundub þar meb mestri atorku og fþrótt. Vínberjarækt er

einkum í þessum löndum ; vínvibur vex hvorki þar, sem er of

lieitt, nje of kalt.

V. Dýraríkið.

1 . B e i n d ý r.

Öll dyr haía þab ebli sameiginlegt, ab þau hafa munn til ab

taka til sín fæbuna meb, þau geta hreift sig íil ab ná henni og

hafa skilningarvit. Sum dýr hafa sömu skilningarvit og maburinn,

sum hafa þau færri, og sum abeins eitt, sem bætir upp hin öll.

Menn skipta Öllum dýrum í þrjá abalflokka: 1) Beindýr,

2) Libdýr og 3) Lindýr. Beindýrin skiptast aptur í 5 deildir,

nefnilega a) spenadýr; b) fugla; c) skribdýr d) pöddur;
e) fiska. Tveir enir síbari abalflokkar, libdýrin og lindýrin,

fela í sjer óteljandi grua orma og skorkvikinda, og margar furb-

ulega skapabar dýramyndir.

ÖU beindýr hafa hrygg og ýms Önnur bein; þau hafa og

liold og vöbva, sem eru vaxnir utan á beinunum, hylja þau og

girba innýflin, en beinin eru stobir holdsins og vöbvanna. Lib-

dýr og lindýr hafa hvorld hrygg nje bein, og ekki neitt þab sem
ab rjettu lagi mætti kalla hold, nema sum ; hold flestra þessara

dýra er líkara kvobu eba glætu heldur en kjöti og fiski, og þau

eru mörg hulin skel eba margvíslega bygbri húb eba skráp; sum
hafa aptur á móti ekkert þesskonar.

Spenadýr og fuglar eru fullkomnari ab sköpulagi og ebli en

önnur dýr; þau ein hafa verulega rödd, næm skilningarvit, heitt

blób og yfir höfub líkingu vib líkama mannsins, hafa menn því

kallab þessi dýr sjer í lagi »en æbri dýr«

;

samt er nafn þetta

einnig getíb Öllum beindýrum í einu lagi, og heita þá hinir tveir

síbari abalflokkarnir »en óæbri dýr«

Dýrin leita sjer næringar eptir nátturuhvöt sinni, sera þeim

er gefin í stab skynseminnar. Náttúruhvötin er skynsemi dýranna,

og sjer hvert dýr hefir svo mikla skynsemi, sem því nægir og

sem á vib ebli þess og sköpulag, og framkvæma margar dýra-
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tegundir svo furbulega hluti, ab þeir ekki einungis virbast lýsa

greind og athuga, heldur og einnig er náttúruhvötin svo sterk og
óbrigbul, aö þeim skjátlast aldrei, og enginn mabur getur leikið

Þab eptir sem dýrin gera. Sum gera sjer bústabi af miklum
hagleik

; sum beita ýmsum brögbum og brellum til aí> ná sjer

fsebunni; enginn hefir kennt þeim, en hver tegund erfir sína list

^’á foreldrunum og bregbur aldrei út af. Kongulóin hefir alltaf

°bb sinn smágjörva vef eins, um allar þær aldir sem menn hafa
W vitab; ekkert hefir henni farií) fram, og ekkert aptur, hún
stendur alltaf í staí). Svalan byggir vandafe hreibur, og bý-
fiugan gerir sjer haglega klefa, án þess nokkurr kenni henni, og
ón þess nokkurr mabur geti leikib þab eptir. — Leitan dýranna
e Ptir bráb verbur og meb ýmsum brögbum og kænsku. Kettir og
t'grar liggja stundum saman í launsátri, og enginn mun sigra þau
^ þolinmæbi, þá er þau bíba eptir tækifæri til ab geta þotib fram
eins og elding og fest klærnar í brábinni. Kjóinn eltir veibibjöllur

°g máfa og lætur þá ekki í fribi fyrr en þeir æla upp úr sjer

sílum þeim og æti sem þeir liafa náb úr sjónum: þá kemur
i'júinn og grípur þab í loptinu.

Eigi er þab síbur merkilegt, hvemig dýrin fara ab verjast

árásum óvina sinna. þar sem úlfur kemur ab stóbi, þá stinga
a^ir hestarnir höfbum saman og eru vib búnir ab slá, en þab
Pykir úlfi eigi árennilegt; þar sem kýr eru margar saman, þá
snúa þær höfbunum fram til ab stanga, svo úlfurinn kemst eigi

a
^* Akurhæns og steingeitur hafa njósn úti, svo ab eitt dýr segir

hinum til, ef einhverr kemur; aparnir kasta grjóti á dýr og menn,
e^a þá skógargreinum ; strúturinn slær eins og hestur; fýlunginn
sPýr lýsi þegar hann er áreittur, og sum dýr gefa frá sjer svo
mikinn daun ab mönnum liggur vib köfnun. Margir fuglar gera
nreibur sín þar sem enginn fær ab komist. Kolkrabbinn spýr úr
sJer dökkum safa, þegar hann er eltur, svo sjórinn verbur svo
gruggugur ab dýrib kemst undan; aptur geta sum dýr eingt sig
3vo 8aman ab þau verba ab knetti, svo ekkert er til ab grípa í,

Sv° erú sum skorkvikindi, og broddígullinn; sjeu marglytturnar
e*tar, þá hvolfa þær sjer vib og sökkva í einu vetfangi.

011 dýr geta skynjab eba fundib til, en þó eru mörg dýr,
8eifc menn eigi þekkja veruleg skilningarvit hjá. Menn álíta ab
ynis skorkvikindi þefi meb fálmstengunum,! fuglar og fiskar heyra
Vei, þótt eigi hafi þeir eyru utan á höfbinu eins og spenadýrin
la fa flest, því heyrnartólin eru en sömu inni í höfbinu fyrir þab;
^oenn hafa vanib fiska á ab koma til ab eta, þegar hríngt hefir
Verib meb bjöllu.

Skilningarvit sumra dýra eru mjög næm. Örninn sjer bráb
na úr háfa lopti á jörbu nibri; gleban eygir ena minnstu mús
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þar sem ekkert mannlegt auga fær grillt í hana og steypir sjer

ofan á hana eins og elding; skdgarfuglar eygja hin minnstu

skorkvikindi í moldinni ofan úr hæstu toppum trjánna. Hundar

)efa upp heimkynni sín þútt þeir sje langar leiðir á burtu, og

)ekkja eiganda sinn í mesta manngrúa. þar sem hræ er á jörðu,

íoma hræfuglar hvabanæfa ab vörmu spori, þótt enginn hafi sjest

ábur um allt loptib, halda menn þeir hitti þab meí) sjóninni

fremur en meb lyktinni, því þeir koma hvaban sem vindurinn

stendur. — Eigi stendur dýrunum heldur á sama hvab þau eta,

heldur er hverju dýri ávísub sín fæba, og þá er þab smekkurinn

og lyktin, sem leibbeinir þeim; þau taka en vissu dýr og en

vissu gros, en snerta ekki á öbru, hversu soltin sem þau eru;

sarat eru sum dýr og eigi allfá, sem eta allt sem tönn festir á.

Gebshræringa eba sálareblis gætir eigi hjá enum óæbri dýrum,

en því meir hjá ýmsum af enum æbri flokkura. Allir vita hversu

kátir og glabir hundar geta orbib, eba bryggvir og lúpulegir; þab

hefir opt verib sagt ab þá vantabi ekkert nema málib. Mörg dýr,

jafnvel villudýr, verba tamin og verba þá svo gæf og skynug

ab furbu gegnir; en tilfinningar dýranna koma þó einkum í ljós

þegar þau eru meb ungum, og jafn vel en grimmustu dýr sýna

af sjer verulega móburást. Sækýr er sagt ab tárfelli, þegar ungar

þeirra eru teknir frá þeim, og engin dýr láta meiri móburást
f

ijósi en hvalakynin, því þau leika vib ungana eins og menn vi&

börn og ganga í daubann fyrir þá, þótt annars sjeu þau hrædd

og stygg.

Mörg dýr eru mjög námfús, og enginn getur ímyndab sjer

nje trúab því, hvernig venja raegi dýrin, nema hann hafi sjálfur

sjeb þab. Hestum er kennt ab ganga á apturfótunum og stíga

dans eptir hljóbfæraslætti; hundar eru vandir á ab draga smávagna,

og til margs konar íþrótta; Eskimóar nota hundana til sleba-

dráttar og eru þeir þeim ómissandi. Sumstabar eru hundar vandir

á fiskiveibar; á MundíafjöUum í Svisslandi eru haldnir stórir

hundar, sem eru vandir á ab fara einförum úti í kafaldsbyljum

til ab leita ab helfrosnum mönnum eba þeim sem liggur vib ab

verba úti. Dúfur eru hafbar til ab bera brjef, sem bundib er

um háls þeim; pelíkanar ebur sarpgæsir eru hafbar í Kína til

fiskiveiba; páfagaukar geta lært mörg apaspil, og ab tala orb;

slíkt raá og kenna hröfnum og fieiri fuglum, og ýmsir smáfuglar

læra ab pípa songlög. Sumar apategundir geta lært marga hluti

sem menn gjöra, og jafnvel ljón og tígra hafa menn tamib svo,

ab þau hafa hlýbt bobum og bendingum gæzlumanna sinna, hafa

menn framib ýms vobaleg íþróttaverk meb dýrum þessum og

sýnt fyrir fje. Van Amburg hjet sá sem vjer vitum frægastan

af temjendum dýra; hann sagbi, ab öll dýr mætti temja og hann
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trúbi því, ab í paradís heí'fcu öll dýr verife gæf og enum fyrstu

mönnum undirgefin, eins og ritningin kennir; víst er um þab, ab

bonum misheppnabist aldrei í þessu, hann stökk jafnvel ofan í

sjd og Ijet hákarl hlýba sjer, ab sagt er; hann hafbi járnstaf í

hendi og snerti meb honum einhvern stab á hrygg dýrsins, en
annars er mönnum ókunnugt um abferb hans.

Flest dýr þurfa hvíldar, og öll en æbri dýr þurfa svefns.

En margar dýrategundir sofa á óvissum tímum, eba ab minnsta
kosti er svefntími þeirra allur amiar en svefntími vor. Rándýr
8ofa jafnabarlega um daga, en eru á ferli um nætur eptir bráb;

oinstöku dýr sofa meb opnum augum, svo sem hjerar og stein-

geitur, sum eru mjög værugjorn og sofa eba mdka allan liblangan

daginn, eins og kettirnir í sólskininu og í rumunum,. þar sem
þoir fá yl og hýru; selir móka og á ísjökum og í lítskerjum,

oinkum þegar sólin skín og þeir eru saddir, og sama er um fleiri

úýr ab segja. Ekki vita menn til ab en óæbri dýr sofi; fiskar,

fingur og önnur slík kvikindi eru alltaf á ferli; samt hætta flugur
aÖ fljúga þegar dimmir, og má vera þær hvílist þá. Fiest en
lægstu dýr eru svo skammlíf, ab þau þurfa enga hvíld, því aldur

þeirra er ekki nema nokkrar stundir. þau fæbast, eblast og deyja,

°g þar meb er þeirra ætlunarverk á enda. — Leburblökur sofa

þannig, ab þær hanga á fótunum hópum saman í holum eikum
°g úthýsum. þær og fleiri dýr sofa á vetrum. Sum dýr hafa
snmsje ekkert viburværi ab vetrinum, og mundu því verba liung-

nrmorba, ef náttúran kenndi þeim ekki ab verjast þeirri hættu.

^ýr þessi gjöra sjer á haustin vetrarbústabi; þeir eru opt gjörbir
af miklum hagleik. þar leggjast þau og sofna, eba detta í dá,

°g figgja þar þangab til ylur vorsins vekur þau og náttúran hefur
tilbúib þeim nýtt viburværi. Dá þetta er svo djúpt ab mörg
^ýr> sem hafa heitt blób, verba því nær alköld. Sum dýr sofa
ekki fast, en gjöra sjer þó vetrarbæli, og neyta einskis, svo sem
k'rnir. Álenn segja, ab björninn sjúgi hramminn, en þab er eigi

rjett. Onnur dýr sofa eigi fremur um vetur, en um sumur, en
byggja á haustin forbabúr af miklum hagleik, og safna þangab
i*orba til alls vetrarins. þetta gjöra sumir birnir, íkornar, margar
niúsategundir, Ijallahjerar í Siberfu og fleiri dýr. Harasturinn,
sem er af völskukyni, gjörir hvorttveggja. Á haustin safnar hann
oflklu korni í holu sína, sem er í jörbu nibri, jetur síban af því

þangab til snjór fellur; þá leggst hann í dá, og liggur eins og
knoba þangab til í marzmánubi; vaknar hann þá aptur og jetur
þab, sem eptir var af forbanum, þangab til merkur eru grónar.
^um dýr liggja í sumardái í nokkrum hinum heitustu löndum,
sv° gjöra t. a. m. nokkrar broddgalta tegundir.

Mörg dýr bera mikla umhyggju fyrir ungum sínum. þegar
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Bjöm.

áfeur en þeir fæbast, gjöra þau þeim mjuk hrefóur, eha bæli, þa

.

sem fóbur er nóglegt og þeir eru óhultir fyrir allri hættu. Sum
dýr fæí)a lifandi unga og næra þá á mjólk; þau köllum vjer

spendýr; fuglar verpa eggjum og klekja ungunum ut úr þeim,

meb hita líkama síns. Fiskar og skorkvikindi ve rnp ninnig eggjum.

A. Spendýrin.

Spendýrin eru ferfætt; hafa menn þessvegna j.uilaí) þau

ferfætlinga; þau hafa rödd, heitt blóí), anda meb lungum, hafa

hár og ala lifandi unga, sem þau láta sjúga sig. Hvalirnir, sem
lifa í sjónum, hafa 2 bægsli í staÖ framfóta. Ungar spendýranna
sjuga mjólkina úr spenum, sem optast eru jafnmargir og ungarnir,

sjaldan fleiri en 6. Vanalega eru spenarnir á milli apturfótanna j

á fílnum eru þeir milli framfótanna; á öpum og le&urblökum
framan á bringunni. Flest spendýr hafa rödd; rödd hvalanna

kemur úr nösum þeirra. — Hár spendýranna eru margvísleg a&

lögun og lit. Saubfje hefur ull; svín hafa stíf hár, sem kallast

burstar; broddgölturinn hefur brodda; hreisturdýrib hefur breitt og

þunnt hreistur. Hvalirnir einir eru hárlausir. Á sumum dýrum
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eru hárin á hálsinum mjög löng, og kallast fax, svo er hesturinn

°g ljónib. Geitur og fleiri dýr hafa skegg. MÖrg dýr breyta
háralit meb aldrinum, og verba hvítleitari, er þau eldast; Önnur
kreyta háralitnum á ýmsum árstímum; íkorninn er tii ab mynda
^oldraubur á sumrin, en grár á veturna.

Merkileg eru horn þau, sem sum spendýr háfa ut ur

krúnunni, t. a. m. saudfje, kýr, geitur og hreindýr. Fegurst allra
eru horn hjartarins; þau kvíslast út, eins og greinar á trje.

Hirtirnir fella þau á ári hverju í febrúar og inarz, en þau vaxa
aPtur á haustin, eru oddarnir einum fleiri þangab til 12 eru
komnir, þá hætta þeir ab fjölga eptir reglu. Ivvenndýrib hefur
engin horn. Nashyrningurinn

,
sem hefur þumlungs þykkt skinn,

er nefndur svo af því ab hann hefur álnar hátt horn upp úr nefinu*

.

7 ’ * »

t-\iy

Nashyrningur.

Utut margra spendýra er mjög einkennilegt. Hvalirnir t. a.
l
\* 8e ni líta út eins og fiskar, hafa nasaholur í enninu; draga
)eir svo þungt andann, ab þeir blása sjúnum 30 fet í lopt upp,
Jegar þeir anda frá sjer. Náhvalirnir hafa 5 álna langa tönn
ramúr munninum; er hún lögub eins og skrúfa. Á bægslum
valanna er líkt og vetlingar væru, því ab hib innra eru beinin

1

1

og fingrum. Ab sumu leyti eru sækýrnar merkilegastar

J ra ferfætlinga. Framhluti þeirra er eigi meb öllu ólíkur mönnum.
arldýrib hefur skegg, kvenndýrib brjóst ; befur mynd þeirra gefib
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tilefni til hjátrúarinnar um
marmennil og sækonur.

Sjómenn þykjast enn opt sjá

þessa sævarbúa gægjast upp
úr öldunum. Apturbluti þeirra

er líkur hval.

Aparnir, sem eru í hinurn

heitu löndum, í Austurálfu,

Suburálfu og Vesturálfu, þar

sem pálmar og páfagaukar

eru, eru meb ýmsum litum,

gráleitir og dökkleitir. Sumir

þeirra hafa rófu, abrir eru

rófulausir.

Vjer viljum einkum lýsa

ebli og háttum þeirra apa,

eem eru líkastir mönnunum,
en þab eru hinir svo nefndu

Skógarmenn. Helztir af

þeim ílokki eru Gorilla
aparnir; þeir eru einkum &

vesturströndum Suburálfunnar.

þeir eru stærri og sterkari en

abrir apar, og líkamir þeirra

reglulegar byggbir; þeir eru

því nær 3 álnir frá hvirfli til

ilja; um herbar er'u þeir lVs

alin og 4 þumlungar, en fæturnir

riim 1 alin. þeir eru bár-

lausir í andliti, dökkleitir og

breibleitir
,

flatnefjabir og

frammynntir. Allur er líkami

þeirra lobinn, nema andlitib,

brjóstib og lófarnir; hárin á

líkamanum eru svört og lougí

á höfbinu er hárib incira.

þeir hafa enga rófu og verba

fyrir þab líkari mönnum; þeir

jeta ávexti, rætur, egg og fugla*

Apar þessir lifa optmargir

saman; apynjurnar eru optast

fleiri; veldur þaö því, ab opt

er ófribur á milli þeirra, og

falla þá margir apar. þeir
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hafast vib í skdguin og hræbast hvorki menn nje skepnur. þeir
reka burt fíla og vinna sigur á ljónum. þegar menn fara um
skdgana, hverfur, er minnst várir, einhverr þeirra upp í einhverja
eikina. Gorilla api hefur þá falib sig nebarlega í eikinni, tekib í

herbar manninum, kreistir hann í fangi sjer, kliírast meb hann
UPP undir topp eikarinnar og lætur hann detta þaban nibur.

þegar Gorilla apinn hefur apynju sína og unga hjá sjer, ræbst
bann á menn, þótt hann sje ekki áreittur. Apynjan fer þá meb
ungana upp í eikurnar, en karlapinn býst til bardaga. Hin stóru

grænu augu hans leiptra, og hárin þeytast upp á höfbi hans;
hann otar tönnum og ræbst á ferbamanninn. Ef skotib hittir ekki

apann, þá er optast uti um líf mannsins, því eigi dugar honum
ab verjast meb byssunni, meb því ab apinn bítur hana sundur,
eins hlaupib sem skeptib. Hann tætir mótstöbumann sinn sundur

°g er hróbugur á eptir.

h |

°Pum þeim, sem lifa í Austurálfu, er Orangutan-apinn
2 ur> hann er minni en Gorilla apinn, en handleggir hans eru

11
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lengri og ná nifcur ab fótura. þegar þeir eru nýfœddir, er höfub

)eirra mjög líkt barnshöfhi, en vertur því ólíkara, því eldri sem

)eir verí)a.

Karlaparnir eru 2 álnir ab hœb, en apynjurnar um IV2 alin.

Á brjósti þeirra og baki er gisib hár, en þjettara annarstabar.

Á andliti hafa þeir nokkurskonar skegg, sem nœr nibur um hökuna.

Apynjur hafa minna skegg og ungar þeirra alls ekkert.

Apar þessir eru fribsamir og kyrrlátir. þeir eru óttalausir

og hræbast jafnvel ekki menn. þegar þeir eru áreittir, klifra þeir

í eikur og felast þar. Ef þeir eru særbir mef) skotum, æpa þeir,

brjóta kvisti af trjánum og kasta á þann er áreitir þá. Sjái þeir

ekkert undanfæri, eru þeir hngabir og hraustir og rábast á

móbstöbumann sinn.

þessar tvær apategundir, er vjer nu höfum talib, eru stærstar

0g líkastar mönnum, en aÖ öbru leyti eru þeir minnst kunnir, af

því ab lakast er ab veiba þá og temja. Af hinum öbrum

apategundum eru þeir merkilegastir, er einu nafni eru kallabir

markettir. Apar þessir eiga einkum heima í mibhluta Suburálfu,

í Abyssiníu og á Egiptalandi.

Apar þessir eru optast í stóium flokkum; er þab hin mesta

skemmtun ab sjá hópa þessa fara um skógana, ab heyra óp

þeirra, deilur og sættir, ab sjá áflog þeirra, klifur og hlaup og

hib hlægilega látæbi. þeir eru ríki átaf fyrir sig og hlýba engu,

nema tönnum og hÖndum hins gamla ættföbur. þeir eru kátir

mjog og áhyggjulausir um lífib; þeir eru kesknir og hugabir og

enginn hlutur er óhultur fyrir r 'tn.m þeirra.

þab er mjög skemmtilegt ab horfa á apa, er þeir fara til

rána. Undir forustu hins gamla ættföbur fara þeir út á kornakrana.

Apynjurnar bera ungana á baki sjer, en þeir haida sjer þar föstum.

I fyrstu eru þeir mjög varkárir og fara ur einu trje í annab, og

fer foringinn á undan, en hinir allir á eptir. Stundum fer hann

upp í háa eik til ab litast um og heyrist þá ánægjuhljób, ef

engin hætta er á, en sje hætta biíin, abvarar hann allan flokkinn.

Flokkurinn allur leggur af stab frá trje því, sem nærst er akrinum

fer þá hverr sem fætur toga. þegar á akurinn kemur, taka þeir

ab rífa í sig kornib í óba önn, en er þeir hafa svalab sjer nokkub

gjörast þeir vandlysnari, rífa af kornstöngunum, en jeta ekki

nema þab bezta; spilla þeir á þenna hátt miklu meiru en þeir eyba.

þegar þeir halda sig óhulta á ökrunum, leyfa apynjurnar

ungum sínum ab leika sjer, en hafa þó jafnan gát á þeim, en

hinn gamli foringi gætir allra. Endrum og sinnum rís hann upp

tá apturfótunum og litast um í allar áttir, eins og mabur. Sje

mí engin hætta biiin, fer hann aptur ab jeta. Sjái hann ófribarvon,

titrar rödd hans og abvarar hann allan flokkinn. Á augabragbi
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kallar apynjan á barn sitt, og allir hlaupa til foringjans; leggja

þeir þá á flótta, en allir reyna til ab ná sem mestn af korni.

Ekkert stöbvar þá á ferb þeirra; þeir fara yfir þyrnirunna, stokkva
upp og ofan eikur og sýna mikla stilling og snarræ&i. þegar
þeir komast þangab, sem skógurinn er þjettari, eru þeir óhultir.

þegar foringinn er kominn nógu langt frá þeim, sem ofsækir

flokkinn, fer hann upp í háa eik og kallar alla til sín. En nú
byrjar mjög áríðandi starf. Á flóttanum hafa aparnir fengið sár,

og flísar af þyrnum og þistlum hafa stungizt í síbur þeirra; þetta

þarf aö taka3t burt. Hefst þá mjög nákvæm hreinsun. Hinn
sær&i api leggst á bakib, en annar stendur vií) hlib hans og

rannsakar mjög nákvæmlega sár hans, og dregur út hveria þá
flís, er hann nær.

En er hreinsun þessari er lokib, leggja aparnir aptur af stab,

opt út á hinn sama akur. þeir sem akrana eíga eru því aldrei

óhultir fyrir ránum þeirra. Eigi fara apar heldur ab særingum

töframanna, og fyrir þá sök hafa Suburálfubúar þá trú ab

)eir hafi upphaflega verib menn, en gjörst gubnfbingar, og fyrir

)á sök hafi Gub^svipt þá manns myndinni og gjört þá abí ;öpum.

Ikorui

#

Gangur og hreifingar dýranna er mjög einkennilegt, ^Maóurinn
gengur á allri ilinni, en spendýrin ganga einkanlega á tánum,
nema birnir og apar. Sum spendýr hafa hófa, t. a.-;m. hestar
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og aanar; Önnur hafa klaufir, t. a. m. saubir, naut og ulfaldar

;

sum hafa klær, eba hvassar og bognar neglur á táuum, svo eru

öll dýr af kattakyninu. Tær sumra dýra eru grannar, t. a. m.

musarinnar og íkornans, önnur hafa gildar tær og þjettar, svo er

hundurinn og björninn. Á spendýrum þeim, sem lifa bæbi í

vatni og á landi, eru fingur og tær optast samtengdar meb himnu,

sem er köllub fit, til ab synda meb. Á frambægslum hvalanna

er líkt því, sem vetlingar væru umhverfis tærnar. Apturfætur

hvalanna er klofinn sporbur. Leburblökurnar hafa frábrugbna

fætur. Tær framfótanna, ab þumaltánni undantekinni, eru eins

langar og allur kroppurinn, og eru þær samtengdar meb smágjörbri

himnu, sem þær hafa fyrir vængi. þær eiga því erfibt meb ab

Leðurblaka.

ganga, eba skríba. Höfrungurinn syndir öbruvísi, en önnur dýrí

hann hringar sporbinn undir sig og rennir sjer áfram meb þvs,

að skjóta honum apturundan sjer. Apar hafa enga verulega

fætur, hejdur hendur bæbi á framiotum ' og apturfótum. StÖkk-

musin og pungdýrib hafa svo lauga apturfætur, ab þau jafnan

hoppa eins og fuglar. Rófa pungdýranna er svo sterk, ab þau

geta stubst vib hana og stokkib 25 fet í einu.

Stærb spendýranna er mjög ýmisleg. Sljettbakar eru 40
álnir ab lengd, og 20 áluir ummáls. Slíkir hvalir vega um 2500
vættir. Hnúfubakurinn, sem hefur 1 ugga á baki, er yfir 50
álnir. Kjöt af einum nykri er jafnmikib og af fjórum eba fimin

uxum. Fíliinn getur orbib 7 eba 8 álna hár, og ab mínnsta kosti

eins langur. Gíraftlnn er álíka stór og hestur, en háls hans og

framfætur eru svo langir, ab hann er 7 eba 8 álnir ab hæb upp

ab eyrunum. Sumar músategundir eru eigi meira en 3 eba 4

þumlungar á lengd, og sum spendýr eru svo lítil ab þau vega

eigi meira en áttunda part úr'lóbi.
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Fá spendýr verfca eins gömul og maburinn; allur þorri þeirra

nœr ekki 20 ára aidri. Fílar ver&a dýra elzíir, um 100 ára.

Flest spendýr lifa á yfirborbi jarbarinnar; nokkur, svo sem
apar og íkornar, lifa ab mestu leyti upp á eikum; moldvarpan og

sum önnur lifa nibri í jörbinni; broddgölturinn og fleiri lifa í

holum, sem þau grafa ofan í jorbina. Sum lifa bæbi í sj<5 og á

landi, svo sem hvítabirnir; sum lifa eingöngu í sjónum, svo sem
hvalirnir; sum kunna því bezt ab velta sjer í bleytu og for, svo

sem vísundurinn.

Mörg spendýr lifa sarnan í hápum, t a. m. villihundar,

hestar, fílar, úlfar, hirtir, höfrungar, svín og fl.

Mörg spendýr byggja hýbýli sín af raiklum hagleik. Mold-

varpan grefur sjer bústab 5 eba 6 fet nibur í jörbina, og fyllir

hann upp meb mosa, laufum, grasi, hálmi, tabi og litlum rátumj

undir loptinu cru margir veggir úr saman-þjappabri mold. I

mibri holunni er moldarhaugur lítill, og laut í mibju; þar býr

moldvarpan sæng úr blöbum fyrir unga sína.

íJ^Bjórinn (bifur) f Norburameríku byggir sjer af mikilli hagsýni

langa bústabi meb 3 eba 4 loptum, yfir djúpu vatni; lifa þeir

stundum saman yfir 20 í hýbýlum þessum. Til byggingarinnar

hafa þeir litla eikarboli, sem þeir naga sundur, greinar af trjám,

mold, steina, hauskúpur af dýrum og fl., og eru bústabir þessir

svo sterkir, ab þeir haggast ekki. Hinir gömlu bjárar bua nebst,

ungarnir ofar; inngangurinn er nibri í vatninu, eba fyrir ofan

þab. Gólfib í hólfunum er lagt meb laufum og mosa; þar geyma

þeir eikarboli til vetrarforba. Bjórarnir hafa breitt skott, þakib
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- Moldvarpa.

hreistri; skott þetta hafa þeir í stab veggjasleggju vib byggingar

sínEr.

Eptir fæbslunni hafa menn skipt spendýrunum í 4 flokka:

1. Grasbíti; til þeirra teljast saubir, hestar, kýr, fílar og mörg

fleiri spendýr. 2. þau, sem jeta aldini, t. a. m. apar. 3. þau,

sem jeta kjöt, t. a. m. mörg rándýr. 4. þau, sem jeta skor-

kvikindi, t. a. m. moldvarpan. í uppvextinum jetur björninn

gras og aldini, en síban saubi, hreindýr og hesta; hunang þykir

honum einkar gott.

A.f rándýrum eru hinir stóru gulu kettir, sem eru í hinum

heitu löndum, hættulegastir mönnum; þeir stökkva jafnabarlega á

menn. Tígrisdýriö er af þessu kattakyni; þab á heima í Austur-

álfu og er þab hvab hættulegast; þab er um 4 álnir á lengd.

Lymskufullt er þab og grimmt, sterkt og fóthvatt. Næst því

gengur hljebarbinn og pardusdýrib; þau eru í Austurálfu og
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Suðurálfu, og jagúarinn í Vesturálfunni. Hin þrjú síí)ast nefndu

hafa mislita bletti og hringi; tígrisdýrib er röndútt. Ljúnib í

Suburálfunni er gult; þab er sterkast allra rándýra, og hefur þaí)

lengi verfó kallab konungur dýranna. þab flýr opt undan mönnum,
en ef þab er hungrab, ásækir þab meb því meiri ákafa. þakklátt

er þab, ef því er bjargab, þegar þab er í naubum statt. Ljúnib

er hættulegast þeim, sem eru hræddir, og þeira, sem áreita þab;

hugdjarfir menn geta fælt þab frá sjer. þegar Ijúnsynjan hefur

alib unga — hún á vanalega 3—4 — þá drepur hún allt, sem
fyrir verbur. Gaupan, sem er austarlega og norbarlega í Norbur-

álfunni, er einnig af kattakyninu; hún er dökkgul á lit og hefur

stúr eyru, hún drepur geitfje, kálfa, svín og saubfje. Tamdir
kettir eru einnig grályndir, og eru þess dæmi, ab þeir hafa

rábizt á börn í vöggu, og fullorbna menn sofandi. — Meb rán-

dýrum teljast ennfremur margar hundategundir, t. a. m. úlfurinn;

hann er gulgrár á lit; lifir hann einkuni í hinum mibur heitu löndum

og leggst mest á saubfje, en ásækir einnig hesta og naut. (Tlý-

enan og sjakalinn
,
sem lifa í hinum heitu londum, eru einnig af

hundakyninu'; 3 hinar síbast nefndu tegundir grafa stundum upp

lík til ab jeta þau. Refurinn er af hundakyninu
;

hann lifir

allstabar á jarbarhnettinum. Hinir tömdu hundar þekkjast einkum

á því frá ránhundum, ab þeir hringa upp rúfuna. Hvítabirnir

drepa bæbi dýr og menn; skúgarbjörninn fer sjaldan til rána, og

ræbst sjaldan á menn, ef hann er eigi ertur. Búrhvalurinn er

hib jötnalegasta úargadýr; hvar sem hann kemur flýr allur fiskur

á burt; hákarlinn, sem þú er rándýr, fleygir sjer upp á þurr-

lendi til ab forba sjer. Búrhvalur hefur jafnvel grandab hafskipum;

haus hans er 10 til 15 álnir.

Mörg spendýr eru mönnunum til mikillar nytsemdar, eins

og Öllum er kunnugt. Refuvinn eybir mörgum músum, sem ann-

ars mundu eyba korninu þar sem sáblönd eru. Broddgölturinn

og moldvarpan eyba mörgum skablegum kvikindum, og svo er um
fleiri dýr.

Mest not höfum vjer af hinum tömdu dýrum. Til reibar,

til ab draga vagna og til áburbar eru ýmist hafbir hestar. asnar,

múlasnar, hreindýr, uxar og vísundar, fílar og úlfaldar. Mjúlk úr

kúm, ám, geitum, hreindýrum og fleirum, er gúb fæba. Nokkrir

hirbingjar lifa og af hryssumjúlk og ösnumjúlk.

Mest er þú nytsemi spendýranna, þegar þau eru lögb frá.

Nautakjöt og svínakjöt er kraptbezti matur, einnig kjöt af saub-

um, hjerum og hjörtum. Hrossakjöt er einnig talib gúbur matur,

einkum reykt. Á Englandi hafa menn kanínur til matar. í snb-

urlöndum jeta menn mörg önnur spendýr, t. a. m. nykra og fíla,

og í hinum norblægu löndum birni. Fáar þjúbir nýía eins fátt
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til matar og vjer íslendingar. Tólg ur nautum og saubum hafa
^enn í kerti, sápu og fl. Af hvölum, selnm og höfrungum fá

menu iýsi
;
af stórum hval fást 100 tunnur lýsis.

Huí)ir og skinn spendýranna eru höfb til margra hluta. Dýr-
ust eru skinn otursins, sem lifir norbantil í Austurálfunni, safa-

tans, sem er í Síberíu, og hins hvíta hreysikattar, sem lifir norb-
arlega í Austurálfunni og Norburálfunni. Hin grábláu og einkum
^in svörtu refaskinn, sem koma frá nyrbsta hluta Austurálfu og

Vesturálfu, eru og í miklu verbi. Svart refskinn er opt selt fyrir

300 rdl. Skinn margra dýra eru verkub meb hárinu á og höfb
1 fatnab og til margra hluta annara. Lebur er verkab ur hubum
nxa og kálfa

,
saubskinnum, svínaskinnum

,
hrossaskinnum og

breinabjálfum. I heitu löndunum eru tilbuin hin fagurraubu lit-

skinn (saffian) af geitaskinnum.

Hár spendýranna er haft til margra hluta. Notadrjugust er

ullin, er hun í mörgum löndum klippt af saubfje einusinni og
tvisvar á ári. Ur hinni beztu ull eru ofin sjöl og kliitar. Hattar

eru tilbúnir úr hárum hjera, bjóra, kanína, og hunda. Ur taglhári

besta eru ofnar stólasetur og sáld. Ur hornum og beinum
dýranna búa menn til marga hluti, t. a. m. knappa, dósir, knífa-

skepti
,
kamba og margt fleira. Suni dýr hafa langar hvítar

vígtennur; standa þær fram úr munninum. Vígtennur karlfílsins eru

um 2 álnir á lengd; ur þeim fæst hib dýrmæta fílabein. Tennur

þessar eru opt svo stórar, ab tvær eru nógar klyfjar á úlfalda.

Rostungstennur eru eins fínar.

B. F u g 1 a r n i r.

Allir fuglar eru líkir í því, ab kroppur þeirra er þakinn íjobr-

um, þeir hafa 2 fætur, 2 vængi og hornkynjab nef. Alls telj-

ast hjer um bil 5000 fugla tegundir; af páfagaukum 200, af

dúfum 1 00, auk allra kynblendinga. þeir hafa heitt blób eins

og spendýrin og anda meb lungum. Ur lungunum geta þeir

hleypt loptinu um allan kroppinn, beinapípurnar og íjabrirnar,

þegar þeir vilja gjöra sig Ijetta í loptinu. Bein þeirra eru þunn
og merglaus, en mjög sterk og ljett.

Menn hafa skipt fuglunum í 7 flokka:

1. Ránfugla; þeir hafa sterkar klær, stórt nef,- hvasst og

bogib.

2. Spörfugla; þeir hafa setufætur og beint nef.

3. Klifurfugla; þeir hafa klifurfætur og nefib lítib bogib.

4. Hænsnafugla; þeir hafa gangfætur, stutt nef, íhvolft.

5. Strútsfugla; þeir hafa hlaupfætur og stutta ófullkomna

vængi.
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6. Vaðfugla; þeir hafa vabfœtur og langt nef.

7. Sundfugla; þeir hafa sundfætur.

Fjabrirnar eru gefnar fuglunum þeim til hlífbar og til ab

ljetta flugib. þeir fella fjabrir á ári hverju, sumir einusinni, þab

er á haustin, abrir tvisvar, en jafnframt vaxa nýjar fjabrir á þeiro

aptur. Meb vængjunum fljuga fuglarnir, eba r<5a sig áfram meb
þeim í loptinu; stjelib hafa þeir til ab stýra fluginu hvert sem

þeir vilja. Beinin í vængjuro fuglanna eru lík beinunum í fram-

fdtum dýranna; flugfjöbrunum má líkja vib tær þeirra, ebafingur;

þær eru jafnan 10 ab tölu.

Sumir fuglar hafa mjög langa vængi
;

geta þeir flogib hátt

og lengi. KonungsÖrninn getur þanib vængi sína yfir 4 álnir;

hann flýgur fugla hærst. þab er ótrulegt, live lengi fuglar þola

ab fljuga í senn. Sjdmenn sjá opt landfugla 100 mílur undan

landi; stundum þreytast þeir þ<5 og setjast móbir á rár og reiba

Beztir flugfuglar eru dufurnar; þær geta flogib Va mílu á einr

mínutu, og svölurnar, þær fljúga fljótar en vindurinn fer.

Sumir fuglar hafa engar fiugfjabrir og geta því eigi flogib,

t. a. m. mörgæ8in og álkan. Strúturinn, sem hefur langan háls

og langa fætur, hefur fætur í stab vængja, og einstakar langar

íjabrir: hann er svo frár á fæti, ab fljótustu hestar hafa varla

vib honum.
I stjelunum hafa fuglarnir vanalega 12 langar fjabrir, sumir

hafa þær fleiri, hæns eigi færri en 18.

Nef fuglanna eru ýmislega lögub, flöt, sívöl, bogin, hvoss

eba gild o. s. frv. Nefin liafa þeir til ab taka fæbuna meb, sjer

til varnar, til ab byggja meb þeim hreibur sín, og jafnvel til ab

klifrast meb þeim. þeir fága og fjabrir sínar meb nefinu.

Fætur fuglanna eru lagabir eptir því hvar og hvernig þeir

lifa, en enginn fugl hefur íleiri klær en 4 ab framan og eina ab

aptan; hún jafngildir þumalfingri á mannshendi. Sundfuglarnir

hafa sundfit milli klónna. Vabfuglarnir hafa langa fætur til ab

vaba á; þeir, sem mest sitja á greinum geta beygt klærnar eins

og menn beygja fingur sína. Uglur og páfagaukar hafa nokkurs-

konar hendur, eins og aparnir. Hræfuglar hafa harba og sterka

fætur, hvassar og bognar klær; sumir fuglar ganga, en sumir

hoppa.; .

AHir fuglar sjá mjög vel, en hræfuglar þó bezt. Veibiörninn

stingur sjer til ab ná í fiskinn, sem hann sjer undir öldunuroí

svo gjöra og máfarnir. Uglurnar sjá vel um nætur, ef ekki er

nibamyrkur; augu þeirra eru björt mjög. Fuglarnir hafa 3 augna-

lok til ab varbveita augun meb.

Hreibur sín gjöra fuglarnir mjög haglega. Vanalega gjöra
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kvennfuglar hreibrin, |)ó geta karlfuglar þab einnig. Hreibrin eru
lnjög á ýmsan veg. Sumir fuglar gjöra Sjer hreibur úr hálmi
°g grasstráum. Æbarfuglinn og íleiri sundfuglar gera sjer mar-
hálmshreibur og verpa í tunum, klettaskorum o. s. fr., surair

^uglar verpa í holum í eikum; braubgæsin í holum í jörbinni;

,
damingóinn býr til lebjuhaug, sem nær alin upp ur vatninu, og
verpur þar. ísfuglinn ælir upp beinum úr fiskum þeim, er hann
hefur gleypt, og hefur þau í hreibur sitt. Egg strútanna eru eins
stór og bamshöfub ; verpa þeir þeim í sandi á eybimörkum margir
saman, stundum 80 og skiptast á ab unga þeim út. Saumfuglinn
8aumar saman laufblöb meb plöntutaugum á vibargreinum og
verpur þar.

Misjafnt er þab hve mörgum eggjum fuglarnir verpa. Sumir
sundfuglar verpa ab eins einu eggi, fiestar dúfur 2, máfar 3,

hrafnar 4, svölur 6—8, hænur 14 til 20; tamin hæns verpa miklu
fleirum, ef þau eru vel alin. Eggin eru ýmislega lit, hvít, raub,

dökk, græn, grá, svört, blá o. s. frv.

þegar karlfuglinn hjálpar til ab gjöra hreibrib, hjálpar hann
e’mnig til ab unga eggjunum út. Stundum gjörir kvennfuglinn

hvorttveggja einn, en karlfuglinn dregur þá fæbu ab hreibrinu

handa konunni sinni. Kasúarinn lætur sólina unga ut eggjum
1 sínum; gaukurinn verpur jafnan eggjum sínum í hreibur annara

Örn.
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fugla, t. a. m. lævirkjans, sem unga þeim ut ásarjit meb sínum

eggjum. Uglan verpir stundum í tóm hreibur annara fugla, en

ungar sjálf út eggjum sínum. Titlingurinn og fleiri fuglar verpa

3—4 sinnum á ári, en flestir verpa ab eins einu sinni. Hræfuglar,

dufur og fleiri fuglar mata unga sína; sumir mata þannig, ab

þeir mýkja fyrst fæbuna í sarpinum, æla henni svo fram í nefib,

og tekur unginn þar vfö henni.

Enginn fugl hefur tennur; verba fuglarnir því annabhvort ab

bíta fæbuna sundur meb nefinu eba gleypa hana heila. Margir

fuglar gleypa litla steina, sem merja sundur fæbuna í maga þeirra.

Sumir fuglar, sem jeta kjöt, t. a. m. uglur og haukar, geta ekki

melt skinn, fibur og hár af dýrum þeim, er þeir jeta, og æla þeim

því upp. Stórir hræluglar geta melt hnefastðr bein. Fuglarnir

lifa á ýmiskonar fæbu; sumir á berjum, korni . og öbrum fræ-

tegundum, svo sem margir titlingar
,

sumir á skorkvikindum,

eins og svalan; sumir lifa á fiski, t. a. m. máfar, veibiernir og

fleiri; sumir lifa á öbrum fuglum og spendýrum, svo sem hræ-

fuglarnir, sumir á lábs og lagardýrum, t. a. ra. storkurinn, sumir

á hræjum, svo sem hrafninn.

Af hræfuglum má nefna glebuna
;

lnin flýgur hátt og í

marga króka; músahaukinn, hann er svartur ab lit meb hvítum

dílum
;
valinn, hann veibir einkum

rjúpnr, og örninn. Einn þeirra

er gammurinn; hann er 2 álnir

á hæb, og lifir á hálendi; bann

tekur lömb, dádýr, og stundum

bÖrn. Hreibur hans er fabmur

ab þvermáli þess eru dæmi,

ab ernir hafa tekib börn. Hinn

svarti konddr ( hinum heitustu

löndum hremmir kálfa og fleiri

dýr. Vængir hans eru 8 álnir

á lengd; hann er ötrúlega fljótur

ab gleypa bráb sína.

Fuglarnir lifa ekki einungis

í skógum, högum og engjum,

heldur og á berum klettum og

úti á regin haíi; á jökulfjöllum

vib hin köldu heimskaut úir

og grúir af sjófuglum. Margjr

fuglar eru sanian í hópum, stimir

gjora jafnvel hreibur sín saman.

I strjálbyggbum löndum, t. a. ni.

Brasilíu
,

sjá menu opt ótal þús-Mörgæs.
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undir fugla skipa sjer um strendurnar; vaka þeir þar yfir veibi

Qieb stjái og stímabraki, ysi og óhljóbum. MÖrgæsirnar (Ping-
vin) raba sjer um strendurnar, eins og hermenn í fylkingu.

Margir fuglar fara úr hinum kaldari löndum í hin heitari,

i
)egar kólnar; þeir eru kallabir farfuglar. Sumir eru ávallt

kyrrir í sama landi ; eru þab einkum hræfuglarnir. þab sætir

nndrum hve langt fugl-

arnir fljuga á þessum ferb-
uni sínum. Á Pólína-
landi var veiddur storkur,
se ni hafbi gullfesti um
bálsinn

; hafbi aubmabur
i Indíum hengt hana um
háls honum til þess menn
vissu hvaban hann væri
kominn.

Pjabrir margra fugla

°ru mjög fagrar á lit.

Allmargir fuglar breyta lit

eptir árstíma og líta þá
ut eins og þeir væru
ailir abrir fuglar. Hin
Iagra hrækráka glitrar

Þ egar sólin skín á hana;
iiún er ljósjörp á bakinu,
en vængjafjabrirnar eru

úökkbláar. Hinn hvati

páfugl er grænleitur, en
ú enda hverrar stjel-

jjabrar er grængljáandi Páfagaukur.

blettur, líkur stóru auga.

Strúturinn er stærstur allra fugla; hann er 4—5 álnir á
hæb. Hinir minnstu fuglar eru kólibriar; sumir þeirra eru lítib

stærri en stærstu flugur. Sumir fuglar verba mjög gamlir
;
páfa-

gaukar og ernir, t. a. m. geta lifab yfir 100 ár; margir fuglar
lifa 20 ár.

Margir fuglar hafa fagra rödd; fegurst syngur hinn grámó-
faubi næturgali; þar nærst lævirkinn; uglur og krákur hafa ljótasta
r°ú f l. Sumir fuglar geta lært ab tala einstök orb, t. a. m. hrafninn

°S páfagaukurinn, en þeir vita ekki hvab þau þýba.

Not þau, sem menn hafa af fuglunum, eru mikil og margbreytt.
largir fuglar, t. a. m. ernir og hrafnar hjá oss, og gammar í

•niim Jieitu löndum, eyba hræjum, er ab öbrum kosti mundu
sPdla loptinu; abrir eyba skabvænum skorkvikindum og ormuin,



174 Dyraríkið.

Strútur.

svo sem svÖlur og titlingar. Menn hafa taliÖ til, ab 1 titlingur

eybi 1500 kálormum á einni viku. Sumir fuglar jeta fræ ávaxt-

anna og dríta því omeltu á öbrum stöbum og auka þannig

frjdfsemi jarbarinnar; sumir flytja fiskihrogn ur einu vatni í annaö

og verí)a þannig aí) notum. Egg fuglanna eru almennt til matar

höfí). Tamdir fuglar allir eru og haföir til matar, og margir af

villifuglum eru ætir, t. a. m. hrossagaukar, akurhæns, endur,

orrar, ldur, rjupur, þiímrinn og fl. Fiður og dún fuglanna er

haft í sængur og margt annab. Fjaðrir eru hafbar til skrauts og

listasmfóis og til læknisddma.

C. S k r i ö d ý r.

SkriÖdýr eru nefnd svo af því ab morg þeirra eru svo lág'

fætt aí) kviöur þeirra sýnist dragast meb jörbinni, og önnur hafa

alls enga fætur, svo sem höggormurinn; dragast þau áfram á

kvií)num.

A.f skrifcdýrum viljum vjer einkum nefna 4 tegundir: Krd-
kddíla, skjaldbökur, eMur og höggorma. þau eru dlík

spendýrum og fiskum í því, aö þau hafa ekki heitt bldb; # líkam*

þeirra er því kaldur. Fiskunum eru þau ölík í því, ab þau anda
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nieb lungum; þar

sem fiskarnir

anda meb tálkn-
nnum. Pöddur
efu þeim dlíkar í

Því, a?) þœr hafa

slímhúbogvantar
klær og rifbein.

Skrfódýrum er

>afc eiginlegt, ab
)au geta lengi

verih án fæbu.

^enn vita þab
um skjaldbökur,
ab þær geta lifab

árlangtán þessab
neytanokkurs, og
án þess ab á

þöini sjái. þessi

sjaldgæfi lífs-

^raptur kemur og
fram

í því, ab

skrfódýrin eru

mjög lífseig.

Skjaldbökur geta

hlaupib lengi

eptir ab höfubfó
er tekfó af þeim.
Ef höggormur er

skorinn
í parta,

kreifastpartarnir

lengi á eptir.

Þab er einkenni-
*egt hve mikinn
*nátt skrfódýrin
hafa til þess ab
lefóa fram nýja
parta. Eins og
hár vex á öbrum
dýrum, þó klippt
sje, þannig vaxa
rófur á eblum,

þó þær sjeu

skornar af.
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•

Skribdýr eru Ijót ásyndum. Ab sönnu er skinn höggorma
gljáandi og fagurt á ab líta, en allt ab einu eru þeir Ijótir; liaus-

inn er flatur og hryllilegur og augun starblína. Sum skribdýr

eru þakin hörbum skeljum, t. a. m. skjaldbakan; önnur hafa litlar

skeljar, hringi og skildi á líkamanum, svo eru rnargar eblur og
höggormar.

f hinum köldu löndum eru skribdýrin fá og smávaxin, en í

hinum heitu löndum eru þau stór; þar eru hinir vobalegu kró-

kódílar; þeir eru yfir 10 álnir á lengd; þeir eru mannskæbir.
Höggormar í hinum heitu löndum eru einnig mjög stórir; tröll-

höggormar eru ósjaldan 15—20 álnir og digrari en mannslæri.

Risaskjaldbökurnar eru stærri en mebalnaut, og svo eru þær
sterkar, ab 12 manns geta stabib á bakinu á þeim.

Flest skribdýr verpa eggjum; krókódíllinn verpir 2—300
eggjum í senn; þab er því mikil mildi, ab mörg dýr eru sólgin í

egg hans, annars mundi hann aukast um of. Skjaldbökur verpa
mörgum hundrubum eggja í einu, og eru þau gómsæt eins og
kjöt þeirra; þetta vita skjaldbökurnar og verpa þessvegna í sandi

á næturþeli og raka sandi yfir eggin, og til þess þau finnist eigi

af förum þeirra, trabka þær allt í kring. Egg skribdýranna eru

þakin himnu, álíkri kalkskurni á fuglaeggjum.

Skribdýrin eru helzt á rakafullum og diinmum stöbum; sum
þeirra lita bæbi á landi og f sjó. þau eru aldrei mörg saman,
eins og sum önnur dýr; ekki verba menn heldur varir nokkurrar
tilhneigingar til listaverka hjá þeim. þau sofa ekki reglulega á

dægri hverju, þar á móti falla þau í vetrardá
;
sofa þau þá opt í

stórum hópum, sum sofa nibri í djúpu vatni. þeim er seinfarib

fram, en þau verba líka langlíf; sum þeirra vaxa eins lengi og

Jfí'ggormur.
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l
}au lifa; dæmi eru til, ab skjaldbökur haQ orbib 125 ára; liögg-

ormar og krókódílar verba enn eldri.

Skribdýrin lifa því nær öli af öbrum dýrum; eru þau því

hest rándýr. Hin minní iifa af skorkvikindum, ormum, smáfiskum,
auk þangs og íl. Höggormar jeta fugla, völskur, íkorna, froska
og fleiri dýr. Risahöggormurinn jetur naut, menn og jafnvel stór

rándýr. Flestir höggormar geta gleypt dýr, sem eru miklu gildari

en þeir sjálfir, því ab þeir geta þanib kjaptinn mjög sundur; en
þegar þeir hafa gleypt eitthvab sjer um megn, verba þeir daufir

°g eru marga mánubi ab melta þab. Vib tannarætur sumra
liöggorma er eitur í blöbru, sem þeir drepa meb þegar þeir bíta,

t’d blóbs; gengur þá eitrib gegnum tennurnar í sárib. Ilöggormar
þessir eru mjög hættulegir mönnum, mebfram af þ\ í ab þeir liggja

í leyni þangab til ab þeim er komib. þab er mikil líkn, ab í

þeim löndum eru margar jurtir, sem lækna bit þeirra.

Af eblutegundum má nefna eina smávaxna í Indíum, sem
nefnd er dreki. Drekar hafa löng rif og standa þau út hvort frá

Öbru, en skinn þanib á milli þeirra, eru þeir því eigi ólíkir fuglum,
or þeir stökkva af hærri stab á lægri; sumir þeirra eru meira
en 2 áinir á lengd, auk halans; drekar þeir, er gamlar sögur

greina frá, eru eigi til.

Krókódílar hafa langt liöfub, mikib tannstæbi og 80 tennur.

þeir hvolfa stundum bátum og taka svo menuina; þeirgeta legib,

eins og þeir væru daubir, bæbi á sjó og landi, og er þá verst

varast þá. Suburálfubiíar gjalda þeim líku líkt, og jeta kjöt

þeirra og þykir gott.

Skjaldbaka.

Skjaldbökurnar eru þaktar hörbu hýbi, og stendur höfub, hali

°g fætur út úr íví; geta þær dregib höfub sitt og hala inn
nndir þab, þcgar þær verba hræddar. Hýbi sumra þeirra fága
menn og búa til úr því ýmsa fagra gripi. Höggormarnir geta
sett sig í kubung og í sama vetfangi teygt úr sjer aptur

ab ná í þab sem þeir vilja nærast á. Tunga þeirra er

12
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klofin. Meb eitruÖum höggormum má telja skröltorminn; er hann

nefndur svo af því ab á hala hans eru hringar, sem skrölta;

hann er í Vesturálfu. Gleraugnaormurinn er í Indíum; hann er

nefndur svo af mynd nokkurri, á hnakka hans, sem Iíkist gler-

augum. Af höggormum hafa menn því nær engin not; ab eins

í hinum heitu löndum er supa af kjöti þeirra höfb til lækninga.

D. Pöddur.

Pöddur eru í mörgum greinum líkar skribdýrum og voru

þær fyrrum taldar meb þeim. Blöb þeirra er kalt, eins og blóí)

skrifedýranna, og þœr anda meb lungum, er þær eru fullvaxnar,

en framan af æfinni eru þær í hylki og anda þá meí) tálknum.

þær eru ölíkar skrifedýrum í því, aí) þær hafa bert skinn, sem
ávallt er þvalt og rakt, en enga skel. þær lifa bæði í vatni og

á landi.

Meb pöddum teljast froskar og salamandrar. Froskar

hafa flatan líkama cn engan hala, eí)a röfu; framfæíur þeirra

eru styttri en apturfæturnir.

Pöddur eru mjög lífseigar; þær lifa þö þær sjeu særbar

þeim sárum, sem á augabragbi mundu deyba önnur dýr. Froskar

hafti opt frosib í ísum, en er ísinn hefur bráfenab, hafa þeir lifnab

vií) aptur. Dýr þcssi þola sult hálft ár og jafnvel lengur. Fcam-
leibsluaíl þeirra er og mikib. Salamandur, sem haf&i misst auga,

hafbi eptir fáa mánu&i fengið annab nýtt auga.

Pöddurnar nærast á ormum og skorkvikindum. Froskarnir

hafa tungu, sem er vel fallin til ab veiba dýr þessi; luin er sumsje

laus ab aptan en föst ab framan, og geta þeir þessvegna fijótlega

skotib henni ut lir sjer, er þeir vilja veiba. Eins og dýr þessi geta

fastab lengi, svo jeta þau mjög mikib, þegar þau hafa nög; jeta

þau opt hvort öt úr öf)ru og haldast á um orma. AÖ öferu leyti

ber lítib á lífi þeirra, og hafa þær litlar hreifingar, nema þegar

þær leita sjer fæbu. Froskarnir geta verib mjög lengi nibri í

vatni, meb því þeir draga andann um hife mjiika skinn sitt,

og þurfa ekki að koma upp ur vatninu til a& fylla Iungun

meb lopti.

Pöddurnar verpa mörgum cggjum nibri í vatni. Eggin hafa

ekkert skurn, og eru því lin átöku, og optast hir&a foreldrarnir

lítib um þau. þö gjÖra Ijösmóburfroskarnir undantekningu.

Kvenndýrib verpur eggjunum í löngum þrábum, en karldýrib

vefur þrá&um þessum um fætur sjer og fer mé& þá iit í vatn til

a& klekja þeim ut. Stundum setur karldýrib eggin föst í bak

kvenndýrsins, og klekjast þau þar lit. Pödduungarnir eru ólíkir
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hinura fullorbnu pöddum. þegar þeir fara ur egginu hafa þeir

langa og breiba rófu; apturfæturnir koraa fyrst bá&ir í einu og
síban framfæturnir, einn í senn.

í vötnura nibri í jörbinni í Austurríki er padda, sem heitir

Protevur. Hiin er löng eins og áll, en hefur 4 stutta fætur;

tálkn hefur hun beggja megin á höíbinu og er blind. Hun er rauí)

á lit og því nær gagnsæ. Hun deyr, ef lnin kemur upp í

dagsljósib.

Pöddurnar eru nytsaraar og eyba mörgum skabvænum skor-

kvikindura, en gjöra engan skaba.

E. F i s k a r.

Fiskarnir lifa i sjónum, stöbuvötnura og ám, og er líkam

>eirra lagabur eptir biistab þeirra. þeir hafa enga utlimi, heldu

ranna ugga til a& stýra ferb sínni og stöbva slg meb
;

þeir hafa

ivorki hár nje fja&rir, heldur hornkent hreistur, er gjörir litla

fyrirstö&u í vatninu; eru þeir allir þar a& auk slími þaktir. þeir

hreifast áfram me& því a& slá me& spor&inum. Hreistur margra
fiskitegunda er mjög litfagurt; þa& er me& rau&um, e&a gulum,
hláum og svörtum

,
e&a purpurarau&um og himinbláum rákum,

sumir fiskar eru Ijósgrænir e&a himinbláir, me& silfurlitum kvi&.

A einni fiskitegund er höfu&i& rautt, baki& lyfrautt, kvi&urinn

gulur, brjóstuggarnir bláir og spor&urinn jarpur.

Fiskarnir lifa, eins og önnur dýr, me&fram af loptinu, en
lopt þa&, sem er í vatninu, er þeim nægilegt; þeir hafa engin

oiginleg lungu, en anda me& tálknunum
;

þeir gleypa vatni& me&
uiunninum, láta þa& aptur úfe um bil þa&, sem er milli fananna,

þegar lopt þa& ,
sem í þeim er, hefur endurnært þá. þeir hafa

rautt bló&, en kalt, eins og skri&vikindin
;
þeir eru kaldir, eins og

vatni&, er þeir lifa í. Lungu hafa þeir engin, og þessvegna enga
rÖdd. þeir liafa engan maka og ekkert eiginlegt heimkynni.

Nálega allir fiskar verpa eggjum, sem nefnd eru hrogn; þau
eru hjúpub smágjör&ri himnu. þegar fiskarnir ætla a& gjóta, en
Þa& er optast a& vorinu, fara þeir flestir upp a& landinu og gjóta
Þar hrognunum á plöntum, e&a milli steina og kletta, af því a&
hotninn er þar hlýrri á sumrin, en þar sem dýpra er. Hvati
fiskurinn vökvar hrognin, me& safa þeim, er nefndur er svil.

Þorskurinn gýtur 6—7 millíónum hrogna í einu.

Fiskarnir æxla mjög kyn sitt, enda er ærinn fjöldi þess, sem
hvalir, selir, fuglar og allskonar rándýr og ránfiskar ey&a. Horn-
8 fii& á fæst hrogn og skipta þau þó hundru&um. Sumir fiskar

geta or&i& mjög gamlir, jafnvel yfir hundra& ára.

Stær& fiskanna er ýmisleg mjög, eins og annara dýra. Hár-

12*



180 Dýraríkid.

inn er 15 álnir á lengd, en hornsílib lítií) raeira eu 1 þuralungur.

Vaxtarlag þeirra er einnig breytilegt Flestar fiskitegundir eru

rajög slegnar og grannvaxnar, svo sera síid og þorskur, eba

sívalar, eins og állinn, eba fiatar, eins og ldban og skatau, eba

kringlóttar
,

ferhyrndar
,

eba þríhyrndar ;
suraar eru því nær

hnöttóttar.

Koli.
k

Margir fiskar lifa á sraádýrura og öllura þeira óhreininduin,

sera í sjo detta; surair lifa á sæplöntura, en flestir þó hvorr á

öörum. Grábugust allra fiska í ósöltu vatni er geddan. þegar
gedda er flött, er opt fiskur í raaga hennar og í inaga hans aptur

annar fiskur.

Flestir fiskar hafa tennur eigi ab ^eins í kjaptinura, heldur og

á tungunni, í kokinu og í góranum. Flestir elta þeir bráb sína

þangab til þeir ná henni ; fæstir þcirra liggja í Iaunsátrum. Vofea-

legastir allra illfiska eru hákarlarnir; suraar tegundir þeirra geta

gleypt fullorbinn mann, veita þek skipura opt eptirför á hinu

mikla veraldar liafi og gleypa hvab sein dettur utbyrbis. Á síöast

libinni Öld gleypti hákarl háseta, en lagsraenu hans náöu hákarl-

inum þegar og maburinn hjelt lífi. þab er líklegt, ab þab hafi

verib fiskur þessi, sera gleypti Jónas spámann, en eigi hvalur, t

því ab kok hvalanna er svo mjótt.

þab er eblilegt, ab vjer vituin rainna um lífernisháttu og ebli >

fiskanna, en annara dýra, bæbi af því ab vjer sjáura ekki, heldur

getum oss til, hvab fraiu fer í liafs djápinu. Allt fyrir þab hafa

menn tekib eptir ýmsu merkilegu um Iiáttu fiskanna. Síldin fer

í stórum hópum ur djupi hafsins upp ab ströndum þeira, er

nærstar liggja; fer hún raebfram þeim, bæbi til ab leita sjer

i
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fæbu, og til ab finna góban stab til ab gjóta á hrognunum'
Laxinn fer á vorin ur sjónum upp í ár til ab gjdta. Sumir
fiskar geta liaft áhrif á önnur dýr, þótt eigi sjeu þeir mjög
nálægir; segja menn, ab þeir geti drepib abrar skepnur í nokkurri

fjarlægb. Menn segja og, ab á úthafinu sjeu nokkrar fiskiteg-

undir, sem geti fiogib lítib og þannig forbab sjer frá árásum.
Lúburnar hafa augun á annari hlibinni, og synda á hlibinni.

Flugflskur.

Fiskarnir eru mönnunum til hinna mestu nota. þab sætir

undrum hve mikib snætt er af fiski á degi hverjum. Hvervetna
" ^ebal sibabra þjóba bua fiskimenn vib vötn, ár og strendur haf-
sins, þar ab auki eru gufuskip send hundrubum saman á hinar
beztu fiskistöbvar, en þær eru vib Nýfundnaland í norburhluta Vestur-
alfunnar, vib Lófótinn í Noregi og Doggerbank í Jótlandshafi;
vib ísland er og fiskisælt og er þar fjöldi þilskipa vib fiskiveibar
frá öbrum þjóbum. Víba eru gefin nákvæm lÖg um fiskiveibar,

L m. í Bodenvatninu á þýzkalandi og Limafirbinum í Dan-
^nörku. I lögum er tiltekib hvenær byrja má veibina, legu skip-
a°na

, stærb netanna og sv. frv. Víba er bannab ab veiba
Unga fiska.
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2. Hin beinlausu dýr, eða liðdýr og lindýr.

Dýr þessa abalflokks eru flest, og hafa menn skipt þeim í

2 deildir: A. Libdýr, eba þau, er hafa libamót, eba ab minnsta

kosti limu; í þeirri deild eru skorkvikindi og ormar, og B. Lindýr,
þab eru þau, sem hafa linan líkama, en engin eginleg libamót.

A. Libdýrin.

Til deildar þessarar teljast skorkvikindi og ormar. Skor-

kvikindin eru aptur tvennskonar: þau, sem hafa vængi og breyt-

ast, eba hin eiginlegu skorkvikindi, og þau, sem hvorki hafa

vængi nje breytast.

Skorkvikindin eru nefnd svo, af því ab höfubib og partar

líkamans eru skiptir sundur meb skoru; líkami þeirra skiptist í

þrennt.: höfub, brjóst og bakhlut; þau eru í mörgu einkennileg:

þau hafa ekkert blób, helbur vessa nokkurn, sem vanalega er

grár á lit.

A hlibunum hafa þau lítil göt, sem þau draga andann gegnum.

Mörg þeirra hafa töng, odd, eba brodd til ab stinga meb; önnur

hafa trjónu í munninum til ab sjiiga meb vessa og blób, svo sem
mýflugur. En tveir hlutir gjöra þó skorkvikindin einkennilegust,

ab þau hafa minnsta kosti 6 fætur (mörg hafa 8, 12, 20, 120
og allt ab 200 fætur), og ab þau, ab fáum undan teknum, hafa

horn út úr enninu. Horn þetta er þrábur hreifanlegur meb liba-

mótum og næmri tilfinningu; bætir þab, ab líkindum, upp tilfinn-

ingarleysib í kropp þeirra
,

en hann er þakinn skel
, og skilning-

arvitin eru ófullkomin. Af skilningarvitum þeirra er sjónin full-

komnust; morg skorkvikindi hafa fieiri en tvö augu; margíætl-

urnar hafa 3, kongulóin 4 og sv. frv. En augu þessi hafa optast

þann galla, ab þau eru óhræranleg í höfbinu; úr þessu bætir

aptur þab, ab augu margra skorkvikinda eru meb mörgum ^fiötum,

svo þau geta sjeb til hlibar og jafnvel aptur fyrir sig. A auga

flugunnar eru 8000 fletir og á auga fibrildisins eigi færri en

17000.
,

Flest skorkvikindi verpa eggjum, og mörg þeirra kjósa sjer

til þess hagkvæman stab; sum reisa jafnvel hús til þess. Nokkrar

flugutegundir gjöra holur í steinveggi og láta eitt egg í hverja

holu, og eitthvab unganum til næringar, og bræba svo fyrir.

Sum þeirra verpa eggjum í öbrum kvikindum, til þess innýfli

þeirra næri ungana.

Skorkvikindi hafa absetur bæbi á trjám og nibri í jörbu og

í vatni og á öbrum dýrum. Mjög fá þeirra lifa í fjelagi; helzt

gjöra þab býflugur og maurar. Bústabir sumra þeirra eru gjörbir
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nieb hagleik miklum. Hverr getur skobab vef kongulóarinnar án

þess ab undrast, ab svo lítib dýr skuli geta ofib svo smágjörfan
vef og reglulegan? Mauraljónib býr til trektmyndaba gryfju í

lausum sandi og hylur sig á botninum svo hausinn einn stendur
uppúr. þegar hinir starfsömu maurar koma á holubarminn og
falla ofan í hana, dregur mauraljónib þá ofan í sandinn og jetur

K Merkilegast er híbýli býílugunnar og hraukar hinna hvítu

°iaura; þeir eiga heima í Suburálfu og byggja sívala turna, opt

5 til 6 álnir á bæb; inni í þeim eru göng, brýr og lierbergi.

Breyting sú, sem mörg skorkvikindi taka, er eitt hib undrun-
arverbasía í allri náttúrunni. Dýr þau, er koma úr eggjum slíkra

skorkvikinda, cru ekki eiginleg skorkvikindi, heldur nokkurskonar
^iabkar, eba yrmlingar. Yrmlingar þessir eru tíbum mjög fagrir

absjá; jarpir eba grænir, meb gulum, hvítum, svörtum, eba raubum
blettum og röndum. Slíkir yrmlingar gjöra ekki annab en ab
j®ta, en jeta meb græbgi mikilli. Meban fibrildib er yrmlingur,

jetur þab á dag þrefalt meira en þab vegur. Sumir yrmiingar

gjöra því mikib tjún, t. a. m. trjemabkurinn og mjölmabkurinn.

Kleggjarnir verpa eggjum undir skinni á hrossum og nautum
;

fá

Þau af því kýli, og er |)á bezt ab þrýsta á þab, svo yrmlingarnir

^repist. Melurinn, sem er fibrildistegund, verpir í klæbum, yrmling-
u i*inn jetur göt á þau og býr sjer til hulstur eba hýbi úr því,

hann nagar.

Yrmlingarnir skipta opt hýbum, síban vefja þeir sig í liylki,

e^a fá harba skel utan um sig; halda þeir þá kyrru fyrir og
neyta einkis. Tíminn, þegar skorkvikindin taka breytingu þessari,

er mjög ýmislegur. Sum breytast þannig 14 dögum eptir fæbing-
Una

, sum eptir 7 daga. Kongulúaryrmlingurinn er þannig 4 ár
f jörbinni. Á haustum má tíbum sjá kálorma skríba upp eptir

öiúrveggjum
;

stundum nema þeir stabar og drepast; má sjá á

þeim göt, og yrmlingar annarar tegundar, sem hefur verib orpib

|
þá, gægjast út; spinna síban yrmlingar þessir út úr sjer gulan

þráb, úr honum verbur aptur lítill lopi, sem situr á veggnum
Pangab til ab vorinu, ab vængjab skorkvikindi flýgur út úr hylki
Þessu.

Ein fibrildis tegund, sem í hinni annari mynd sinni, eba
eptir ab hún er hætt ab vera yrmlingur, er köllub silkiormur,
er inönnum til mikils gagns. þab er ormur þessi, sem spinnur
silkib; er þab í hinum heitu löndum haft í stab ullar, en í hinum
kaldari í skartbúning. Ormur þessi er, meban hann er í þessu
astandi, eba meban hann er í hylkinu, líkur gylltu eggi. Auk
Pess eiginlega hylkis, er líkist þjettu garganstúi, og er úr þrábum
Ul Örg lmndrub álna löngum, spinnur ormur þessi 2 abra þar
utanyfir, og er |)ab silki lakara ab gæbum. Ormarnir eru látnir
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ofan í volgt vatn; drepast þeir þá innan í hylkinu; síban eru

þræhirnir hespaí)ir utan af þeim. Stundum drepa menn orminn

ekki; ab 3 vikum libnum er hann þá orbinn ab íibrildi; þab

verpir eggjum og deyr ab því biínu. Ur egginu verbur yrmlingur

;

hann gengur í hylki, og helst silkiræktin þannig fram. Yrmlingar

þessir lifa mest á mdrberjatrjám ; er því silki mest stundab þar

sem þau trje vaxa. í Norburálfunni er þab einluim é

í

Frakklandi,

Spáni og Italíu.

Mórberjalauf með silkiorraum og silkiíiugu
-

.

Hin fullvöxnu skorkvikindi, seni komin eru úr hylkinu, lifa

optast skamman tíma, þurfa litla eba enga næringu, og deyja

eptir ab þau hafa makab sig og orpib. Sum hinna vængjubu
skorkvikinda hafa stóra, þríhyrnda, fjöllita vængi; þau köllum

vjer fibrildi, sum hafa gagnsæja vængi, eins og gler, svo eru

flugur og gullsmibir; sum hafa svo ónoga vængi, ab þau geta

ekki fiogib. Hin vængjubu skorkvikindi eru fiest mjög smá, um
partur úr þumlungi; hin stærstu eru 5 þumlungar.
Kroppur fibrildanna er líkur ormi, en vængirnir eru mjog

langir; þeir eru eitt hib fegursta, sem fyrir augu vor getur borib,

og hafa allskonar liti. Hib algenga fibrildi er hvítt meb svörtum
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blettum; þab er nefnt grasmabkur þegar þab er í hylki. Fiferilclin

Hfa á safa, sem þau sjúga út úr blómum.
Mebal hinna annara vængjuhu skorkvikinda eru mörg fögur,

einkum þau, sem eru Ijósgræn og dökkgræn á lit meb gylltum

hlettum. þeirra merkilegastar eru býflugurnar; venja menn þær
á ab bua saman og fá af þeirn hunang og vax. þær hafa brodd,
sem þær stinga meö. Maurarnir Iifa einnig margir saman; þeir

hafa vængi ab eins meban þeir tímgast og bíta þá síban sjálfir

af ajer; þeir spilla opt timbri, en utrýma má þeim meb því ab

bera tjoru á.

Flugur, kleggjar og mýflngur eru alkunn. í hinum heitu

löndum eru mýflugur stórar og illar. Engisprettur hafa vængi;
þeir eru bognir saman; á veggjalúsum eru þeir í kross. Engi-

sprettur koma stöku sinnum í ógurlegum hópum frá Austurálfunni

til Norburálfunnar; gjora þær þá á fám stundum stórkostlegt

tjón á skógum og engjum. Af veggjaliísum eru til margar
tegundir; ein þeirra er só, er heldur sig í rekkjum, flóin, bítur

bún sofandi menn, tegund su æxlar mjög kyn sitt, og getur soltib

ftiörg ár. Hreinlæti og gott lopt utrýmir henni bezt.

Hin hreisturvængjubu skorkvikindi, er kallast bjöllur, eru

uiörg; til þeirra teljast aldinborar, jarblýs, timburmenn og bruun-

klukkur; þær lifa í ám
og pollum og hafa sund-

fætur. A kveldin fljuga

þær úr einu vatni í annab.

— Hinar eiginlegu flær

eru á milli hinna vængjubu

og vængjalausu skorkvik-

inda
;
þær hafa enga vængi,

en breytast þó líkt og

vængjub skorkvikindi.

Hin vængjalausu skor-

kvikindi hafa flest fleiri

en 6 fætur; þau eru öll

ófríb ásýndum. þau hafa

sum hornskel, en sum
hörund. Til hinna fyr-

nefndu teljast krabbar,

humrar og marþvarar.

Krabbar sitja í holum og

undir steinum í ám og

tjörnum
;
þeir synda aptur

á bak. Menn segja, ab

þeir lifi í 20 ár. I maga
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þeirra eru tveir litlir kalksteinar, er menn kalla krabbaaugu. þ<5

klærnar sjeu rifnar af krabbanum, vaxa þœr aptur. Til þeirra

teljast margfætlur; sumar þeirra bafa 200 fætur.

Mebal hinna hörundsmýkstu, vængjalausu skorkvikinda eru

kongulær og lýs. Sumar kongulær eru skabvænar og bíta. þráb
sinn spinna kongulærnar af vörtum, sem eru á apturfótum þeirra.

Lýsnar lifa í hári og á líkama öþrifinna manna. þær æxla mjög
kyn sitt; egg þeirra kalla mcnn nit.

Fyrir utan not þau, er menn hafa af hinum ætu skorkvikindum,

eyba inörg þeirra hræjum og illgresi. Mest eru not þau, er menn
hafa af hinum óþreytanlegu býflugum. Otamdar býflugur lifa í

skógum og gjöra sjer hreifcur í holum eikum, liinar tömdu eru

hafbar í svo nefndum býflugnabúum. I hverju búi eru þrennskonar

býflugur, þab er: ein drottning, margar vinnuflugur og nokkrar

hvatar býflugur. Drottningin ein sjer um, ab regla og starfsemi

haldist vib; hún ein verpir eggjum þeim, sem hinar abrar koma
úr. Vinnuflugurnar eru minni en drottningin. Hvötu flugurnar

eru stærstar, en þær hafa engan brodd. A venjulegu býflugnabúi

eru 7—900 hvatar flugur, hjer um til 10 sinnum fleiri vinnuflugur

og ein drottning. þegar nýjan bústab skal tilbúa, safna vinnu-

flugurnar nokkurskonar glcrlími (kítti)
;

naga þær þab af vibar-

brumi og setja á fætur sjer til ab flytja þab. Efni þessu drepa

þær í allar rifur og op, nema dyrnar. Síban sækja þær efui í

vax úr allskonar blómum. þær taka sem sje hib smágjörfa

dupt, sem er innan í blómunum, væta þab og jeta
;

í maga
þeirra verbur þab ab vaxi og hafa þær þab út úr sjer meb svita.

Ur vaxinu mynda þær aptur sexhyrnda klefa, sem eru kallabir

koppar. Koppa þessa liafa þær fyrir búr til ab geyma hunang

í og fyrir hreibur. Drottningin verpir nú einu eggi í hvern kopp;

sumarlangt verpir hún allt ab 40,000 eggjum. Fyrst verpir hún
eggjum, sem hvatar flugur koma úr, og loksins verpir hún eggjum

í sjerstaka koppa, sem drottningar koma úr. Ab fám dögum
libnum kemur mabkur úr hverju eggi; hirba býflugurnar hann og

næra á nokkurs konar graut, er þær cinnig safna úr blómum,

og er mabkurinn ab viku libinni kominn í hylki. þegar svo er

komib, loka flugurnar koppinum meb vaxloki; skiptir þá dýrib,

sem er þar inni í, nokkrum sinnum hýbi og er ab 14 dögum
libnum orbib býfluga; brýtur hún vaxlokib, ílýgur út og fær

hunang ab jeta. Hunangib verbur svo til, ab býflugurnar sjúga

Bafa nokkurn úr blómum, kyngja honum í maga þann, er

kallabur er liunangsblabra og geyma liann þar. Síban hella þser

vökva þessum í koppa og bræba vaxlok yfir svo hann renni

ekki burtu.
%

þegar býflugur eru orbnar margar í einu búi og ungar
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drottningar hafa fjölgab, |)á eru nokkrar þeirra sendar eba reknar
burt. Safnast þær til burtferbar í þjettan flokk, fyrir neban
%rnar á buinu, þannig, ab hver býfluga er áföst vib abra. Fljuga
þær síban allar burtu, og þar sem drottningin setur sig nibur, þar
setjast og hinar allar í þjettum hóp. Má þá meb lagi veiba þær
1 tómt bii og fara þær þegar ab bíía þar um sig. Setist ná
Jöargav drottningar ab í einu búi, þá liggja aliar, nema ein, degi
síbar daubar fyrir utan buib; af því abeins ein má vera hus-

l^óbir. A þenna hátt sveima býflugurnar mest í junímánubi og
julímánubi. — þegar frost koma á haustin falla býflugurnar í

óvala, eins og flest skorkvikindi, og vakna sjaldan vib fyr en á
Vurin. Hægast er ab ná ávexti þessara óþreytandi kvikinda meb
l)v í ab bana þeim og taka svo vax og hunang, en þab er bæbi
vanþakklætislegt og ónaubsynlegt. Hin bezta abferb er, ab reka
þser í annan part búsins; taka þær þá þegar ab búa þar um sig.

Ur bjöllutegund nokkurri, er liíir sunnarlega í Norburálfunni,
er tilbúinn spansfluguplástur.

Ormarnir, sem eru hin önnur deild libdýranna, lifa í rak-
lendi, í vatni og innan í öbrum dýrum. Ánamabkarnir hafa rautt
blób; þeir lifa í ræktarmold; þeir hafa svo mikinn eblismátt til

uýrrar framleibslu, ab ef ánamabkur er sundur skorinn, vcrbur
beill mabkur úr hverjum parti. Flestar abrar mabkategundir lifa

* sjónum. Mebal orma þeirra, er lifa í innýflum dýra, toljast

mörg undarleg kvikindi. Ormar þessirlifa í holdi, lifur og þörmum
^nanna og margra annara dýra. Hinir algengustu eru spjót-

?nnarnir; nokkrir þeirra eru litlir og hvítir, abrir dökkir og langir.

Hin versta tegund eru bandormanir; þeir eru bæbi í mönnum og
uýnini og geta orsakab sinadrátt og jafnvel dauba. þab er erfitt

jtb útrýma þeim, því ab nýir limir vaxa út úr höfbi þeirra, ef
l)ab næst ekki.

B. Lindýrin.

Lindýrin eru frábrugbin Iibdýrum og ormum í því, ab þau
hafa eigi hringi, eins og libdýrin og ormarnir. Hörund þeirra er
1T\)úkt, en utan á því er kalkmyndub skel og er hún þeim til

^rnar. Flest þeirra hafa stóra hrukku á bakinu; á sumum
)ehra liggur hún í fellingum ofan meb síbunum, og cr þá líkast

ab þau sjeu í poka; fellingar þessar eru kallabar kápa.
^kUningarvit. þeirra eru ófullkomin; flest hafa þau þó augu og
eyru; sum þeirra anda meb lungum, en sum meb fönum, sum
fleirra hafa munn til ab bíta meb, en á sumum er hann ein-
f*lt op.
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Kolkrabbi.

Af lindýrum þeim, sem hafa hofub, eru

sníglarnir og smokkfiskar eba kolkrabbar hin

helztu, Sníglarnir hafa enga fætur, heldur

kvibflögu, sem þeir akast á og halda sjer meb.

í sjdnum lifa kubuugar; þeir hafa harí)a skel

meb ýmsum fögrum litum; kolkrabbarnir lifu

og í sjdnum
;

þeir eru kallafeir svo af því

ab þeir geta spub vökva nokkrum svörtum,

svo þeir sjáist ekki. þeir ganga jafnan og

sitja á höfbinu, en fætur þeirra standa upp;

kolkrabbar hafa augu og nokkurskonar eyru.

Ilin höfublansu lindýr eru margvísleg ab

stærb, lit og líkamsskapnabi. A þeim er

enginn framhluti nje apturhluti, og því hvorki

hægri nje vinstri hlií). Sum þeirra liggja

railli flatra skelja; eru þær fastar á klettum,

skipum. hvölum og víbar. Til dýra þessara

teljast oslrur og kræklihgar. I skel perlungs-

ins myndast smátölur þær, er kallabar eru

perlur; hafa Austnrdlfumenn þær í afhaldi

miklu.

Marglitta.

Nokkur dýr í þessum flokki kallast Polýpar og eru græn ab

lit og í lögun lík fingurbjörg. Skeri menn þá í sundur ver&ur

heilt dýr \ir hverjum pavti ; má og án saka smía þeim uru*

Mebal hinna óíiillkoranustu dýra eru kórallarnir (kiíríel) sem Itfa

nibri í sjönum í steineikum
,

er þeir gjöra sjer, og kallast mar-

mennilsmíbi. þeir eru einkum í hinum heitu löndum, og mar-

mennilsmíbi þessi standa í sjónum, eins og sker, og eru hættuleg
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fyrir skip. Sum mar-
öionnilsmfói eru raub

°g eru þau slædd upp
°g höfö í talnabönd

°g d. Af því aö þau
eru eins og jurta greinar
‘ lögun

,
hafa menn

kallab dýr þessi plön-
tudýr. þvottasvampar
eru hús þesskonar dýra.

Krossflskur.

VI. Jurlaríkið.

Orbib jurt merkir í ritmáli sjerlivern ávöxt jarbarinnar
trá hinni stærstu eik til hinnar minnstu plöntuf þab er: 'eikur,
runnar, grasategundir allar, jurtir, sveppar, mosategundir og allur

shkur gróbi jarbarinnar. Jurtirnar eru lifaudi verur, eins og dýrin,
eu líf þeirra er á lægra stigi, því ab þau vita ekkert til sín og
hafá engin skilningarvit. (Hreifíngarebli hafa ýmsar jurtir, þdtt
e‘gi sje þab þeim sjálfrátt eins og dýrunum).

Jurtir vaxa allstabar á jörbinni þar sem þær hafa jarbveg

vaxa í, vatn ab nærast á og hita og ljós sólarinnar. Nálægt

Jjöimsskautunum, þar sem vatn frýs þ<5 10 mánubi af árinu, vaxa
einstöku jurtir. En í hinum heitustu löndum er þ<5 mest af

Poim, þar eru þær stærstar og fegurstar. f>ví nær allar jurtir

bera blóm; þegar þau eru utsprungin vaxa á þeiin fræ; af fræi

þessu vaxa aptur nýjar jurtir. Sumar jurtir tímgast þannig, ab
UPP af rótum þeirra renna nýjar plöntur. þegar jurtarfræib er
hulib jörb, dregur þab í sig raka og þrútuar, rifnar þá himnan
af því, og vex annar anginn nibur; ur honum verbur rátin, en hinn
u PPj og verbur jurtin úr honum. Nokkrar jurtir, einkum korn-
tegundir og aldinvibir, hafa menn komizt uppá ab láta vaxa, þar

þær voru ekki ábur. Jurtirnar fá næringu úr jörbinni; sjúga
P®r meb rútunum safa úr henni

;
safi þessi dregst upp eptir þeim

um mjúar pípur, sem eru innan í þeim
;
loptib draga þær ab sjer

§egnum blöbin.
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A. Vifcír.

Vi&irnir hafa bol og þar ab auk rætur, greinar, kvisti, lauf,

bldm og fræ, sem ný trje geta vaxib af. Undir berkinum cr

bastib, og þar undir aptur hin mjúka vibaTpípa, sem smámsaman
verbur ab trje. þegar vibir eru höggnir, má vel telja aldursár

þeirra á hringum þessum, því ab einn hringur bætist \íb á ári

hverju. Innst í vibinum er mergurinn, en þab er eigi hann, sem
mestu varbar; vibir geta stabib og gróib, þú mergurinn og nokkub

af vibinum sje horfií); því aö í hinum mjúka við undir berkinum

er absetur lífsins. — Vibir þeir, sem bera æta ávexti, eru kall-

abir aldinvibir; hinir abrir eru kallabir skdgarvibir, eba skögartrje.

Af aldinvibum má einkum nefna eplatrjen, eba apaldrana;

ávextir þeirra eru svalandi og nærandi. Enn fremur má nefna

kirsiberjatrjeb, perutrje, plúinutrje, valhnotutrje og fi.

Skógarvibiv eru tvennskonar, laufvibir og barvibir. Af
laufvibum má einkum nefna bæki eba beyki, og eik. Beyki

er hib bezta eldsneyti; er aska þess höfb í lút vib glergjörö og

sápugjörb; úr því fæst einnig gób olía. þab er 100 til 150 ár

ab vaxa. Eikin er þjett og hörö. Hún er 200—300 ár ab vaxa,

og mæti hún eigi vindi nje vatni, getur hún orbib þusund ára

gömul. Vib ellina verbur hún grá. A Englandi eru dæmi til ab

eikur hafi orbib 1000 ára. í Vesturálfu eru yfir 20 eikarteg-

undir. Til laufviba teljast enn fremur : björk, elri og askur.

Björk (birki) er mjög höfb í vandab trjesmíbi; hinn yzti, hvíti

börkur hennar endist, ab kalla má, um aldur og æfi. Sötin er

höfb í prentsvertu. Elri vex mest í raklendi; þab þolir velvætur

og raka; börkur þess er hafbur í syartan lit; askur er fagurt

trje og hart.

Auk liinna almennu skogarviba eru margar tegundir gróbur-

settar. Mebal þeirra má nefna populvib, álmvib og fl*

Hlynurinn, eba valbjörk, er fagurt trje meí) stórum blöðum; þa<->

er mjög hart. Píll eba víbir (selja) er margskonar og haftur

til margra hluta: í girbingar, körfur, gjardir, og sv. frv. Kol

allra vibartegunda eru höfb í púbur.

Af barvibum er greni algengast; grenivi&ir eru bein-

vaxnir, dökkgrænir ab lit; grenib er hart, en áhrif loptsins þolir

þaí) verr en fura. Grenivibir eru optast undir 50 álnir á hæ<h

en í Vesturálfu verba þeir 100 álna. Furuvibir eru blágrænir ab

lit; úr feitum rótum gamalla furuviba er brædd tjara. Til bar-

viba telst og sedrus viburinn; hann vex á Gybingalandi
,

og

hinn svarti kypressus vibur.

Auk þeirra vibartegunda, sem vjer höfum nú talib ,
eru

margar abrar tegundir, en flestar þeirra hafa æta ávexti. I lönd-
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unum umhverfis Mi&jar&arhafib vaxa fíkjutrje ogkastaníutrje;
ávextir þeirra eru daglegt viburværi manna; þar vex og hinn
nytsami olíuvibur; hann er fölleitur og óálitlegur, og ber eigi

ávöxt fyr en á 15. ári, þá þreskja menn ávöxt hans, og fá ur
nonum vibsmjör (vifear-eba ba&molíu)

; er þab í þeim löndum
haft í stab smjörs. Á eyjum nokkrum vib Austurálfu eru ræktub
ynis sætindatrje; ávextir þeirra eru í fiestum löndum haf&ir til ab
bæta matarbragbi

;

þar eru og ræktabir
nllskonar 1 á r v i b i r,

a f þeim fæst börkur
sá, er vjer köllum
kanel. í Austur-
álfu er og ræktab
ka ffeírjeb; Norb-
nrálfubuar hafa

gróbursett þab í

Vesturindíum og
Vesturálfu. í ávöxt-
llrn þess eru tvö
ber saman, er vjer

köllum kaffebaunir.

Sykurtrj eb vex í

norburhluta Vest-
virálfu

; menn bora
&at á bol þess; '

rennur þarutvökvi
sá, er menn sjóba
syhurúr. I Subur-
áifu vex hib merk-
Nega kýrtrje; úr
því fæst vökvi

nvítur og feitur,
ein s og mjólk. Um
sólaruppkomu

gefur trje þetta,
sem er þurrt ab
utan, mestan

vÓkva; streyma
menn
þá ab

^eb skálar

Pálmi.
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í hönduni til ab fá sjer mjdlk. Kakaótrjeb vex í Vesturálfu;

af ávöxtum þess er sjókólab buib til. Braufctrjeb vex í Eyja-

álfunni, þab ber ávexti árib umkring; ávextir af þremur braub-

trjám er nóg fæbi fyrir einn mann árlangt. Merkilegast allra

trjáa er pálminn, eba páimaviburinn. Hann vex abeins í hinuin

heitustu löndum. Pálmar eru 100 álna háir; fæstir þeirra hafa

greinar eba kvisti; ávextir þeirra eru nærandi; viburimi er hafb-

ur tii ýmsra smíba; ur þeim fæst saíi, sem er líkur mjólk.

þab , sem vjer köllum spansreyr
,

eru stengur af pálmateg-

undum. Vibur nokkurra trjátegunda er mjog harbur. Iben-
holt vex í Austur- og Suburálfu; þab er mjög hart; þegar þab

er nýtt, er þab dokkrautt, eba grænt. Mahónítrjeb vex í

Vesturáífu; þab er mjög fagurt, um 25 álnir á hæb, og nær 4

álnum ab þvermáli. — Ur ýmsum vibartegundum fæst ýmislegur

safi, t. a. m. harpeis, gúmmi (klár), terpentína, kamfóra og sv. frv.

B. Smávibir og lyng.

Af jurtum þeim, er svo cru kallabar, má einkuin ncfna

hnotutrjeb og yllirinn; einir og beitilyng er og alkunnugt.

Margar smávibartegundir bera æta ávexti; en ávextir sumra

þeirra eru banvænir. Ætir lyngávextir hjer á landi eru allskonar

ber (bláber, krækiber). Vínviburinn telst meb smávibi; hann

vex í suburhluta Norburáfunnar, en upprunninn er haun frá Aust-

urálfu. Greinar hans verba ab stybjast vib eitthvab, annars geta

þær ekki stabib upprjettar. Af vínberjum þreskja menn margs-

kyns víntegunbir; sje |)eirra neytt í liófi, styrkja þær og hressa,

en þeim, sem neyta |)eirra í óhófi, fer eins og greinum vínvib-

arius, ab þeir þurfa eitthvab til ab stybjast vib. Piparviburinn
vex í hinum heitu lóndum; ávextir hans eru piparberiu.

C. G r ö s.

Nytsömust allra plöntutegunda eru grösiu; til þeirra teljast

allar korntegundir. Grösin eru abalnæring, bæbi fyrir menn og

skepnur. Ailir þekkja rúg, hveiti, bankabygg og hafra.

Auk þessara grasategunda, sem vaxa mjög víba, vex spelt og

Jiirsi á þýzkalandi og víbar. Mais eba tyrkneskt liveiti vex í

öllum heimsálfum; á axi þess eru 5 til 600 korn. Algengust

allra korntegiinda eru hrísgrjón. Til grasanna telst einnig

reyrinn. Hinn stórvaxni bambúsreyr vex í suburhluta Austur-

ólfunnar; hann er hafbur í göngustafi; af trefjum hans búa Kín-
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vcrjar til pappírs. Sykurreyrinn vex

í Áu8turindíum, en er einnig rækta?)ur

í Kína og í Vesturálfu; af stráunum
þreskja menn safa, sem er sobinn, og
verbur hann ab sykri, er hann storknar.

þab, sem ekki storknar, er kallab síróp.

Sykur er og.sobib af mörgu öbru.

Iirifi.

D. Ymsar abrar jurtir.

Af ýmsum jurtum nota menn ýmist blöbin, róíina, fræin,

eba ávöxtinn. Af þeim, er æt blöb hafa, eru káltegundirnar arb-

8amastar. Káltegundir eru margar: grænkál, hvítkál, raub-
kál, safoikál, blómkál, kálrabi; allar mibur notabar, en

vera mætti. Ætar rætur á jurtum eru guirófur, pjetursselju-
rófur, næpur, bótfelskar rófur og fleiri. Laukategundir

^afa og ætar rætur. Æt fræ eru á mustarbsjurt og kúmenjurt.

Hinir nytsömustu jurtaávextir eru bókb veitigrj ón og baunir
eba ertur; þær eru ræktabar í aldingörbum og á ökrum, og

humall. Hör og hampur eru o" nytsamar jurtir, af trefjum

beirra er spunninn þrábur, sem haffbur er í Ijerept, dúka, alls-

konar bönd og sv. frv. Af hörfræi og hampfræi þreskja menn
einnig línolíu. Blöb tóbaksjurtarinnar eru höfb í allskonar

tóbak.

Jarbeplin teljast meb jurtunum og eru nytsömust þeirra.

Þau eru upphaflega frá Vesturálfu og voru fyrst um lok 16.

aWar flutt til Norburálfunnar; algeng urbu þau fyrst vib lok 18.
aWar. þau vaxa því nær í öllum jarbvegi og eru gott fóbur

bæbi fyrir menn og fjenab. Jarbepli gætu komib ab mestu notum
^jer á landi.

Margar jurtir eru hafbar til litunar, og flestar lyíjar eru

bunar til úr útlendum jurtum, og eru sumar þeirra engu betri

en þær, sem vaxa hjer á landL En lýsing þeirra og notkun er

13
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of yfirgripsmikil til þess aÖ hjer verí>i skýrt frá henni. Nokkrar

jurtategundir eru eitraðar, er því varasamt ab bergjaáþeim, sem

menn eigi þekkja. I hinum heitu löndum vaxa mjög margar nytsamar

jurtir, t. a. m. babmullarjurtirnar; ur fræhylki þeirra fæst

hin mjuka vi&arull, sem margar miilíónir inanna klæbast af. Úr

blásteinsj urtinni or þreskjafeur safi sá, sem blásteinn (Indigo)

er tilbuinn dr.

x\llar jurtir hafa meiri eða minni bldm, en menn kalla þær

einar bldmjurtir, sem hafa fegurst bldm. Erlendis og í kaup-

stöbum tíbkast mjög, ab rækta bldm, sem hafa fegurö, ilm og

angan, og eru þau plöntuö í pottum meÖ smárri mold í, og látin

standa vib gluggana í luisum inni. Mætti þab og tíökast hjer á

landi og veröa samfara meiri umhyggju fyrir hreinna og þægi-

legra lopti í hýbýlum manna. Land vort er, að vísu, eigi aubugt

af bldmjurtum, en þd spretta svo margar fagrar jurtir hjá oss,

ab þær mættu vekja fegurÖartilfinningu manna, ef menn aö eins

veittu þeim eptirtekt.

E. Sveppar, mosi og þesskonar.

Sveppar eru lág stöng meb hatti á; sumir þeirra eru ætir,

sumir dætir. Mosi vex eigi einungis í moldu, heldur og á trjám

og klettum; hann er erlendis hafÖur til aö troÖa ut sængur meb;

af mosa- og jurtardtum kemur mdrinn. Fjallagrösin eru talin

til mosanna, þau eru keypt dýru verÖi í suburlöndum og höfb í

læknislyf, einkum vib brjdstveiki. þang er brennt til pottosku

og til áburöar má hafa þaö.

VII. Steinaríkið.

Vjer höfum sjeb, ab allir skapabir hlutir á jöröinni skiptast

í 3 flokka: þeir sem hafa líf og tilfinning; þá köllum vjer dýr;

þeir sem hafa líf, en ekki tilfinningu og ekki hreifingu, þá köllum

vjer jurtir, og þeir, sem ekki hafa líf, þá teljum vjer til steina-

ríkisins. Dýrin jeta, vaxa og geta af sjer unga; jurtirnar draga

til sin næringu, vaxa, bera fræ og ávexti. Dýr og jurtir hafa

afskamtaöan aldur og deyja, þegar hann er liöinn. Meb steina-

ríkinu teljast aptur á mdti allir þeir nátturulíkamir sem hvorki

vaxa nje þrdast. D.ýr og jurtir fæöast af líkum foreldrum;

steinar og málmar hafa ekkert þesskonar eöli. Hvert dýr og



Steinaríkið. 195

hver jurt er ein heild (einstaklingur), sem ekki verfeur skipt

sundur án þess ab líf hennar truflist; þa& ver&a eigi gjör&ir tveir

hestar ur einum hesti, nje tvær rósir úr einni rös; þar á móti
má brjóta stein sundur, svo afe úr honum ver&i tveir steinar.

öýr og jurtir eru margbreytt eptir loptslagi og landslagi; steinar

°g málmar eru allstabar sjálfum sjer líkir. Dýr og jurtir verba
eígi sett saman, en steinum og málmategundum má margvíslega
s^man blanda. Steinategundir eru jafnan blandaðar me& ö&ru;
Þ^r eru í jör&inni og þar ab auk í dýrum. þannig er kalk í

eggjaskurnum og beinum; í bló&inu er járn, í hafinu salt og
Sv . frv. Járn, t. a. m. er mjög blandab ö&rum efnum, er ver&ur

hreinsa úr því.

Eins og menn hafa skipt dýrum og jurtum í deildir eptir

Jostum einkennum, sem eru á hinni innri og ytri mynd þeirra,

þannig hafa menn skipt steinaríkinu í 4 deildir bæ&i eptir sam-
8etningu og myndum, og þeim áhrifum, sem eldur og vatn hefur

4 þa&.

Deildir þessar eru:

1. Máimar, eru þungir og ögagnsæir, leysast ekki upp í vatni,

en brá&na í cldi.

2. Brenniefni, eru ljettari, breytast í vatni, en loga og brenna

í eldi.

3. Steinar og j ar& t egundi r, eru ljettari en raálmar, breyt-

ast ekki í vatni, en brá&na vi& sterkan hita.

4. Salttegundir, leysast upp í vatni.

þessir eru hinir helztu málmar: llvítagull (platína), gull,

®^fur, eir, járn, blý, tin, sínk og kvikasilfur} þeir eru

þyngstir allra efna. Hvítagull cr 16 til 20 sinnum þyngra en
Vatn, silfur 10 til 13 sinnum, járn 7 til 8 sinnum, og kvikasilfur
er svo þungt, a& járn flýtur á því, en þa& er sá hinn eini málmur,
sem rennur kaldur. þrír hinir fyrst töldu málmar ry&ga ekki og
gullib missir ekki fegur& sfna í eldinum. GuII, hvítagull, silfur og
eir finnst stundum dblanda& af ö&rum efnum (sjálfrunni&)

,
allir

a^rir málmar eru mjög blanda&ir saman vi& önnur efni; sumir svo

^jög, a& líti& ber á þeim; þannig er segulsteinninn, járnmálmur
°g rau&krítin járnleir. Auk þess, sem ótölulegur fjöldi af verk-
^fuin og áhöldum er búinn til úr málmunum, eru sumir Jjeirra

haf&ir lækninga, t. a. m. kvikasilfur og járn. Lang mest eru

þau, er menn hafa af járninu, þar sem þa& er haft í allar

XjeW, járnbrautir, skip og ótal fleira, svo a& varla getur nokkurr
^&ur án þess veri&. í Nor&urálfunni einni eru brúka&ar hjerum
hh 40 millíónir vætta af járni á ári hverju. Málmana má setja
Satuan og breyta þeim; Va partur af sínki bræddur saman vi&

' 3 parta af eir, er látún; tin brætt saman vi& eir er kopar;

13
4



196 Steinaríkið.

járnib er gjort ab atáji meb því ab halda því nokkra daga

glóandi í loptheldu íláti, sem fyllt er meb koladupti.

Brenniefnin eru ekki mörg: steinkol, jarbkol og mór,
sem haffc er tii eldsneytis. Rafur er harpeis úr barvibum.

Brennusteinn er hafbur í púbur, til lækninga og til fl. Ritblý
brennur, og eins demantinn, en hann er hinn fegursti ogharb-

asti gimsteinn.

Jarbtegundirnar og steinarnir eru reyndar hib sama; hverr steinn

er ekki annab en hart jarbefni, eins og ís er harbnab eba frosib

vatn. Efni þessi leysast eigi upp í vatni, en brábna í eldi og

verba ab steinum, er þau kólna. Flestar tegundir þessar eru

blandabar Öbrum tegundum; kalkjörb, leirjörb og tinnujörb
eru hin helztu efni í þessumflokki. Meb kalkjörb telst marmari
og alabastur, enn fremur krít, gips og jarbmergur. Kalk

er hvítt, og kalksteinar eins, marmarinn er ýmislega litur. Not

kalksins eru mikil. Ur hörbu kalki hlaba menn husveggi, úr

brenndu eba hitubu kalki er múrlím tilbúib. Kalk er og haft til

skinnaverkunar, sápusubu og sykurgjörbar. Jarbmergur er hafbur

vib akuryrkju; í honum er leir og kalk; hann gjörir jörbina

seigari og heldur í sjer raka. Leir er hib algengasta jarbefni

hjer á landi, sje hann blandabur hæfilega sandi og kalki, er hann

frjófsamur. Til leirtegunda teljast: tígulsteinsleir, pottleir,

hann er grár, og postulíns leir, hann er hvítur og smágjor

mjög. Auk þessa má nefna raubkrít, ritspjöld, bláleir og fl*

Tinnusteinar eru hinar hörbustu steinategundir ; til þeirra

telja menn flesta gimsteina, þótt í þeim sje allmikib af leir-

jorb t. a. m. rúbína, þeir eru raubir; tópasa, þeir eru gulir;

smaragba, þeir eru grænir, og indverska gimsteina, þeir eru

fjólulitir, granatsteina, sem eru dökkraubir og sv. frv. Gim-
steinar eru gagnsæir og ýmislega litir. Nokkrar tegundir þeirra

fáðt í Norburálfunni, en flestar hinar dýrustu eru úr giljum og

árfarvegum á Indlandi og í Brasilíu.

Sandsteinn er tinnusteinn blandinn kalki og leiri. Bruna-

hraun telst og meb tinnusteinum og stublaberg; þegar stublaberg

er í smá molum er þab kallab möl; hin smærsta möl er flug-

sandur; gjörir hann opt mikib tjón, en menn verjast honum meb

því ab sá í hann jurtum, sem hafa langar og kvistabar rætur,

sem svo hepta sandfokib.

Svartamold eba gróbrarmold er komin af rotnubum dýrum

og jurtum. Moldin er dökk, blöndub kalki, leir og sandi, í henni

vaxa allskonar jurtir. Rotnir líkamir dýra og fúnar jurtir eru

því hinn bezti áburbur. Hinir svörtu steinar, eba steingjörving-

arnir, eru orbnir til úr dýrum og jurtum
,

sem farizt haf*

í hinum miklu breytingum
, sem jörbin hefur tekib, en hafa
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harfcnafc
í jörbinni. Öll steinkol eru komin af skógum og mosa-

fegundum.

Salttegundirnar eru einkennilegar ab því, ab þærleysast

Í*PP í vatni og eru beiskar ab smekk. Matarsalt er í lögum í

JÖrbinni, og er grafib upp tír henni. Sjáfarsalt og uppsprettusalt
f®st meb því ab þurrka upp sjó og vatn tír söltum uppsprettum.
^rar salttegundir má biía til, svo sem salmíak; þab er haft til

laekninga, litunar og smíbar; vitríól, þab er buib til tír járni og
efr> og saltpjetur, hann finnst sumstabar í holum, mest af honum
er tilbtíib.

VIII. Maðnrinn, einkum líkaminn.

þegar vjer tölubum um dýr þau sem eru á jorbunni, leiddum
vjer hjá oss aö tala um þaö, sem er þeirra ágætast, manninn.
A.Ö ytra áliti er maburinn ólíkur öbrum dýrum í því, aö hann
hefir breibar iljar og 5 lfkar tær á hverjum fæti og fullkomna
fingur á höndunum; ennib er hátt og líkaminn upprjettur; mál-
fœrin geta gefib til kynna hugsanir og tilfinningar hins andlega
lífs, sem er svo raiklu æbra hjá raanninum en Öbrum dýrum ab
e,gi verbur saman boriÖ. Vegna þessarar andlegu fullkomnunar
getur maburinn þekkt sjálfan sig og samband sitt vib skaparann,
en gáfu þá köllum vjer skynsemi; önnur dýr vantar gáfu þessa.

Dýrin hafa ekkert málfæri, heldur abeins rödd, sem þau
^sjálfrátt gefa til kynna meb tilfinningar og gebshræringar. Tungu-

mannsins er orb og ræba, og getur hann meb því látiö í

^jösi allskonar hugarhræringar og hugsanir. Tilfinningar þessar

°g hugsanir eru annabhvort framkomnar af reynslunni eba af
sjölfatæbri hugsun, en Önnur dýr hafa eigi þennan hæfilegleika.

Aldur manns er í hæsta lagi 70 til 80, sjaldan 90 ár. Einstöku
töenn hafa þtí orbib eldri

;
þannig varb Englendingurinn Ttímas

j*arr, er lifbi á 17. öld, 152 ára og Norbmaburinn Krisjján

Örakenberg, sem dtí 1772, 146 ára. Yfirburbir mannsins yfir

öýrin eru ekki einungis andlegir, heldur og líkamlegir. Menn
geta vanib líkama sinn og æft hann svo hann hafi títrtílega yfir-

burbi yfir líkami annara dýra.

Samkvæmt heilagri ritningu álíta menn, ab allir menn sjeu
komnir af hinum fyrstu foreldrum Adam og Evu. En eptir því
sem mannkynib hefir breibst tít um löndin

,
breyttust lifnabar-

uættirnir, sibirnir og tungumálin; og bæbi af þessu og hinu ólíka
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optslagi gat líkamsbygging, hárvðxtur og litur breytst. Vjer

skulum á þessum sta& tala um líkama mannsins, en síbar fara

nokkrum orbum um andann eba sálina.
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Líkami mannsins.

Máttarstólpinn í allri byggingu líkamans er beinagrindin.
Ilún er sett saman af mörgum beinum, sem eru samtengd;
ræbur hún mynd líkamans og varbveitir hin mest áríbandi færi

hans. VÖbvarnir eru festir vib beinin, þeir geta þanib sig sundur
og dregib sig saman og sett þannig beinin og undireins allan

líkamann í hreifingu.

Höfubbeinin eru í höfbinu, þau mynda hauskúpuna og and-
Htib, í hauskúpunni er hnakkabeinib; á því er gat, sem mænan
gengur gegnum, 2 hvirfilbein efst og tvö gagnaugnabein til hlib-

anna. Andlitsbeinin eru: 2 kinnbein, sitt hvoru megin, 2 nef-

bein ab framan, efri kjáikinn og nebri kjálkinn, sem tennurnar

standa í, 2 gúmbein ab aptan og mörg minni bein.

Fyrir neban höfubib tekur hryggurinn vib; í honum eru 30
libir og gengur mænan gegnum þá. IJálslibirnir eru 7, þá 12
hryggjarlibir

,
og eru hin 24 rifbein fest vib þá ; þá mj<5-

bryggjarlibir 5, mjabmagrindarlibir 5, og endalibir 4 eba 5. Rifin

eru ab framan tengd vib bringubeinib
,

og mynda þannig

brjústholib.

Utlimirnir eru hendur og fætur, efsti hluti handleggjanna
eru herbablöbin

;
ab aptan stybjast þau vib rifbeinin, en ab framan

eru þau föst vib vibbeinib og þab aptur vib bringubeinib; þá
eru upphandleggir ab alboga og framhandleggir ab úlflibi; í upp-
böndinni eru 8 bein, í mibhöndinni 5 og í fingrunum 5, meb
libum. Fæturnir eru líkt bygbir: þeir ganga frá mjabmgrindinni
ab neban og eru lærleggir ofan ab knjám og fútleggir tvennir, í

ristinni eru 12 bein fyrir utan tærnar.

Alls eru yfir 200 bein í líkamanum. Libamútin eru mjög
bagkvæmlega tilbúin; hinir yztu endar beinanna eru ávalir og
þaktir brjúski, svo núningurinn skabi þá eigi; libamútin eru sífellt

Þvöl af feitum vökva og um þau er brjúskhringur; komist lopt
lnn í libamotin, þá detta limirnir eba beinin sundur. Beinin þola
ei gi ab vera ber og niæta áhrifum loptsins; þau eru sum hol og
er mergur í holinu. Á börnum eru þau lin, er því varasamt
ab láta þau standa mikib mjög ung, því beinin geta bognab;
búla stæling og hörku fá þau eigi fyr en um tvítugs aldur.

Vöbvarnir eru þab, sem vjer daglega köllum hold, þab eru
grannir þræbir raubleitir, sem liggja hvorr vib annars hlib; sin-

arnar tengja vöbvana vib beinin. þær eru gljáandi og Ijúsgular

°g mjög vel tengdar vib vöbvana og beinin. Vöbvarnir koma af
atab hreifingunni á þann hátt, ab þeir geta dregib sig saman og
^eygt sig sundur, og verbur beinib, sem þeir eru festir vib, ab
ara eptir þessu. Sinarnar geta hvorki )anist nje dregib sig
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saman. Til þess ab |)ræöir vöbvanna haldist saman, liggur um
þá blá himna, gljáandi og sterk.

Um vöbvana liggur kompukerfib, er þab til hlífbar bæbi vöbv-

unum og öbrum færum. I kompukerfinu safnast fitan; þessi til-

högun er ein af þeim ótölulegu vottum um hyggni hins alvísa;

kompukerfib geymir fituna og er hun forbi, sem líkaminn hefir

safnab á þeim góbu dögum tii ab grípa tii í neybinni. þegar

líkamann brestur næringu, draga blóbæbagreinarnar fituna til sín

og stybur hun ab því ab vibhalda lífsloganum, sem ab öbrum

kosti mundi slokkna; hib sama er ab segja um merginn.

Yfir kompukerfinu liggur skinnib um alian líkamann, þab

er þrefalt: innst er leburhiSbin, þá slímhubin og yzt yfirhubin.

Leburhubin er þjett og fast net, um línu á þykkt, ef hún skerst

sundur, kemur Ör; slímiiubin er stórribib net; á henni er vökvi

sá, sem gjörir skinnib ýmisiega litt; yfirhubin er þunnt kompu-
kerfi, hornkynjab og tilfinningarlaust; dettur hun smátt og smátt

af, en kemur jafnóbum aptur; ætlunarverk hennar er ab vernda

hina vibkvæmu leburhub. I skinninu eru margir kyrllar; svita-

kyrtlarnir gefa frá sjer svitann; í fitukyrtlunum er olíukynjab

fituefni, sem kallast skinnsinyrsl; gerir þao skinnib þvalt.

Meb skinninu má og telja neglur og hár. Neglurnar eru

hornkynjabar flögur, og vaxa á fingrum og tám fram ur skinn-

hrufcku, er kallast naglsrót; meban naglsrótin skabast eigi, getur

vaxib ný nögl, en sje hun skorin sundur, missir hun krapt til ab

mynda nýja nögl. Hárin eru mest á höfbinu; þau vaxa á líka—

manum líkt og jurtin í jörbinni
;

þau eru holar pípur, og er

inn í þeim mjög smágjört kompukerfi. í hársrótunum eru litlir

kyrtlar, sem gefa hárinu lit, þegar þeir þorna, verbur þab hvítt;

þar eru og kyrtlar, sem næra hárib, en þorni þeir, fellur þab af.

Beinin, vöbvarnir, kompukerfib og skinnib mynda
líkamann, en nu skulum vjer hugleiba hin mjög merkilegu og

áríbandi störf, sem fara fram í honum, en þau eru næringin,
blóbrásin, andardrátturinn og skilningin.

Næringin.

Maburinn getur lifab af fleiru en nokkub annab dýr, en

gæti hann eigi tilbúib matinn, þá gæti hann eigi haft svo margt

til matar. Sje maturinn ekki þunnur, verbur hann fyrst ab tyggj"

ast, síban ab meltast, þab er: efni þau, sem líkaminn þarf (eggja-

hvíta, ostefni, vöbvaefni, slím, fita og svo frv.) verba ab dragast

ur þeim sundurskipta mat og verba ab safa, sem blóbib sýgur «

sig, en þau óbrukanlegu efni fara burt sem saur. Einsog fræi^

verbur ab deyja í jörbinni til þess ab lifandi jurt geti af þv *
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komib, þannig verba næringarefnin, sem eru af jurtum eba dýrum,

ab leysast upp í frumefni sín, til a& geta nært líkamann. þannig

er lífib hvervetna í sjálfum daubanum.

En til þess ab allt þetta geti orbib, þarf mörg færi, sem taka

vib hvort af öbru ; tilbúningur þessi byrjar í munninum og endar

í hinu nebsta opi líkamans. Meltingarfærin gefa frá sjer slím

og beiskan vökva; munnurinn gefur frá sjer munnvatnib, maginn

magasafann, þarmarnir þarmasafann, lifrin gailib, og svo frv^

Safar þessir stybja ab því, ab næringarefnin fari óhindrub o'g

uppleysa þau efni, sem verba melt.

Af því maburinn er ekki skapabur til ab jeta lifandi dýr,

heldur tilreidda fæbu, eru tennurnar gjorbar til þess eins, ab

merja sundur. Tennurnar eru bein, sem standa fost í tannholdinu,

á efra enda þeirra er skel, steinkynjub; skel þessi verndar tenn-

urnar, en fari hún af, þá er þeim hætta biíin, því þær þola eigi

loptib fremur en önnur bein. Hinar 20 tennur, sem barnib tekur

fyrst, kallast mjálkurtennur; frá 7. til 13. árs falia þær burt og

koma þá hinar varanlegu tennur. Fyrir utan þessar 20 tennur

vaxa 3 hvoru megin í efra góm
og nebra góm, hin fyrsta kemur
á 7. eba 8. ári, hin önnur á

15. til l8. ári, hin þribja um
tvítugsaldur

, hún kallast vís-

dómstönn. Alls eru tennurnar 32.

Tennurnar merja fæbuna sundur,
og blandast hún jafnframt vökva,
sem kemur frá munnkyrtlunum,
vöbvarnir í kokinu taka þá vib

kenni og skjóta henni um vœl-
indib ofan í magann. A leib þess-
ari fer fæban yfir barkaopib, en

á því er lok, sem fer aptur,

Þ egar fæban fer fram hjá.

Maginn er skinnkynjabur

Pnki; innan til er hann þakinn

vöbvaþrábum, hrukkum og slími,

æ^nm og taugum. Vib vinstri

enda magans er miltib, í því
ern margir kyrtlar og mikib blób,

likindum er þab þess ætlun-
arverk, ab safna og leiba burt blób
Þa^, sem onvtt er orbib til nær-

•»

*) Vælindið. u
) Muginn. 3

) Magakyrtiliinn.
4
)
Lifrin. 5

) Gallið 6
)
Miltið.

) Iti8tillinn. 8
) Botnlangi. *) Smáþarmarnir. 10

)
Eudaþarmurinn.
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ingar. þegar maginn hefir tekib vi& fæ&unni, byrjar só eíginlega

melting; er hiin fólgin í því, aí> hreifingar magans hræra fæí>-

una fram og aptur og blanda henni saman, en magakyrtlarnir

vökva hana meb magasafanum og gjöra hana ab gráleitum graut,

sem gengur út í þarmana.

Frá maganum taka ])armarnir vib fæbunni; þeir eru skinn-

kynjabar pípur mcb vöbvaþrábum og eru í morgum bugbura,

þeir eru á sífeldri hreifingu og vib hana færist fæban lengra

nibur. Á þeim innanverbum eru margar smágjorvar blóbæba-

greinar til ab sjuga næringarvökvann
; kyrtlar eru þar og, sem

gefa frá sjer safa. Gallib kemur frá lifrinni, hún er stdr kyrlill

og liggur undir þindinni hægra megin. Meban meltingin fer fram

rennur gallib inn í þarmana, en þess á milii safnast þab í gall-

blöbruna; gallib aðskilur næringarefnin og skiptir þeim í tvo parta;

annar þessara parta er hvítur vessi, sem rennur burt í smá
lækjum og verbur ab blóbi. þarmarnir eru festir vib hrygginn

meb margfaldri hub, sem kallast garnhimna; í himnu þessari eru

margar greinir bláæba, og sjúga þær í sig næringarsafann ;
safi

þessi safnast allur smámsaman úr æbum þessum í poka, rennur

um mjólkuræbina inn í stóra blóbæb, og eykur þannig blóbib,

sem á rás sinni um líkamann miblar pörtum lians stöbugt af efni

sínu og mundi því brátt tæmast, ef nýtt blóbefni tilbyggist ekki.

þab er mjög áríbandi fyrir líkamann, ab meltingin fari reglu-

lega fram; er þab hollt ab reyna eigi mjög á krapta líkamans,

þegar vjer höfum nýlega neytt matar. þar á móti er áreynsla

og hreifing holl, þegar meltingin er langt komin.

Blóbrásin og andardrátturinn.

þindin er skinnkynjabur kyrtill, hún liggur þvert um og

er föst vib hrygginn og rifin, hún skiptir holinu í tvennt, brjóst

og kvib. Vjer höfum sjeb hvernig blóbib tilbýst, þab .er sraá-

korn, er synda í litarlausum vökva. Hinn rauba lit fær blóbib

fyrir andardráttinn, |)egar þab snertir loptib. Blóbvökvinn vib-

heldur líkamanum
,
en blóbkornin lífinu. Blóbíb er því þab, sem

líkaminn liíir á og vibhelst af, og til þess er rásblóbsins, ab hverr

hluti líkamans geti fengib þá næringu og lífsfyllingu
,

sem liann

þarf. þessi tilhögun er hin abdáanlegasta
;

þeir partar líkamans

fá mest blób
,

sem mestu varba fyrir lífib. þannig fær heilinn,

lungun, hjartab og inaginn meira blób og betra en vöbvarnir og

beinin.

Blóbrásin er tvennskonar. Fyrst streymir blóbib frá hjartanu

inn í lungun og úr þeim aptur í hjartab; þab er bin minni ras
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blofesins. í annan stab fer bldbib frá hjartanu ut í líkamann til

allra parta hans og þaban aptur til hjartans; þab er hin meiri
rás blobsins. Hin minni bldbrásin hefir þann tilgang, %b leiba

bldbib á þann stab þar sem |)ab snertir loptib og fær af því lífs-

fyllingu og hita, en stabur þessi er lungun
;

hin meiri bldbrásin

færir þetta upplífgaba bldb um allan líkamann, og skilur þab

hvervetna eptir efni, honum til næringar.

Bldbib rennur eptir æbunum; þær eru langar pípur, ogganga
át frá hjartanu, sem er abalfæri bldbrásarinnar. Eptir því sem
bldbib fjarlægist hjartab, kvíslast æbarnar meir og meir, uns þær
verba ab dumræbilega smágjörfu neti. Æbar þær, sem leiba

bldbib frá hjartanu kallast lífæbar, en þær, sem leiba þab til

hjartans bldbæbar.
Hjartab er stdr vöbvi í brjdstholinu, vinstra megin fyrir

neban lungun; þab er í poka, sem kallast gollurshus. þab er

holt innan, en skipt í 2 hvolf, og hvort þessara hvolfa er aptur

skipt í 2 minni, en misstdr, hib efra kallast forhyolf, hib nebra

hjartahvolf. Hjartab er því skipt í 4 hvolf: hib hægra og
vinstra forhvolf og hægra og vinstra hjartahvolf. Skil-

veggirnir milli forhvolfanna og hjartahvolfanna eru meb götum,
en fellilok yfir, svo bldbib geti eigi runnib tilbaka. Bldbæbarnar
liggja í forhvolfin; bldbæbarnar frá líkamanum í þab hægra, frá

lungunum í þab vinstra. Lífæbarnar liggja frá hjartahvolfunum

;

lungna lífæbin frá hinu vinstra, hin mikla Jífæb, sem kvíslast um
líkamann, frá hinu hægra. Bldbib kemur nu frá líkamanum og
rennur um holæbina inn í hib hægra forhvolf; Iokur hindra

þab frá, ab renna tilbaka, þegar hvolfib dregst saman; fer þab

þá inn í hib hægra hjartahvolf, er þar og loka fyrir og verbur

þab því ab taka rás um lungnalífæbina til lungnanna. Greinir

lungnalífæbarinnar og lungnabldbæbanna kvíslast um öll lungun,

og þegar bldbib hefir snert loptib þar, fer þab um lungna-
bldbæbarnar í hib vinstra forhvolf, þaban fer þab í hib vinstra

hjartahvolf og þaban í hina miklu lífæb, sem leibir þab um allan

líkamann.

Mikill munur er á bldbinu í lífæbunum og bldbæbunum.
Bldbæbabldbib er dökkrautt og þykkra; lífæbabldbib Ijdsara og
þynnra. Breyting þessi fer fram vib snertingu loptsins í andar-
drættinum.

Barkinn er fyrir framan vælindib, hann er lokabur ab
ofan meb loki, sem er allajafna opib, nema þegar fæban fer yfir

hann aptur í vælindib. Efsti hluti hans er barkakýlib og innan
1 því 2 hreifanleg bönd, raddböndin, sem geta fjarlægst og
oálgast hvort annab ; undir þeim er röddin komin ab miklu leyti.

Barkinn er brjdskhringir ab framan, en húb ab aptan. Nebst
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skíptist hann í tvennt og liggur önnur pfpan í hih hægra lunga,

hin í hib vinstra.

Aífdarclrátturinn fer nu fram á þessa leií): þindin er fyrir

nefcan lungun; þegar hán dregst nifcur, verí)ur brjóstholib stærra,

og loptib streymir inn um nasirnar og barkann ofan í Iungun;

ef þindin pressast ná upp, þá verfcur holib minna og loptib

streymir sömu leib ut. Til ab stybja hreifingar þessar geta riíin

líka þanist nokkub ut og inn. þegar vjer drögum andann ab

oss , fyllast lungun af lopti og tiitna ut, en tæmast þegar vjer

Öndum frá oss. En lopt þab, sem vjer drögum ab oss, er mjög
ölíkt því, sem vjer öndum frá oss ; lopt þab

,
sem vjer Öndum ab

oss er mcst part köfnunarlopt og siirefni, en þab, sem vjer öndum
frá oss er mest part köfnunarlopt og kolsýra. Hvert er þá gagn

þab, sem vjer höfum af því aö anda? Blóöib fær surefni en lætur

frá sjer kolsýru; en þab er einmitt súrefnií), sem gjörir blóbib rautt

og lifandi. Af þessu getum vjer sjeb, hve ómissanlegt hreint

lopt er, ab þab er eins nau&synlegt og matur og drykkur.

Lífæbarnar Ieií)a blóí)i&, eins og vjer höfum greint, um
alla parta líkamans og utundir skinnib, og vib rás þess fer þab

fram, sem mi skal greint: Lífæbarnar færa öllum pörtum líkam-

ans nýtt lífsefni og nýjan Iífshita; líkamspartarnir láta aptur í

blóbib efni þau, sem eru orbin óbriikanleg. Blóbib minnkar jafn-

framt, því ab þab lætur meira en þab tekur vib, og verbur því

á leibinni til baka, um blóbæbarnar, ab fá þennan missi bættan

frá mjólkuræbunum, sem koma af næringarefnunum.

Vjer höfum sagt, ab hjartab reki blóbib af stab og takí

vib því aptur; má finna slög þess í hvert sinn, og haldast þau

áfram í lífæbunum. Svo er kraptur hjartans mikill, ab hann

jafnast vib 2Vs pund. Lífæbaslagib er 70 sinnum á hverrí

mímitu hjá fullorbnum manni. Blóbib er um 29 pund, en svo

er ferb þess mikil, ab þab fer alla leib sína á tveimur mínutum.

A einum sólarhring hefir þab farib 720 sinnum um allan lík-

amann. — því meira lopt sem kenmr í blóbib, því heitara

verbur þab; þessvegna hitnum vjer þegar vjer hlaupum, af því

vjer drögum loptib því optar ab oss. Hiti blóbsins er vanalega

30 stig.

En þab eru önnur óbrukanlcg efni, sem verba ab leibast

burt úr líkamanum á annan veg. Til þess ab leiba efni þessi

burtu notar nátturan lifrina, svitakyrtlana ískinninu, þarm-

ana og þvagfærin. Blóbæbar þarmanna og miltisins eru ólíkar

Öbrum blóbæbum; þær ganga ekki í hinar miklu æbar, sem Iiggja

inn í hjartab, heldur safnast í portæbina, rennur hún í lifrina,

og er hún hefir kvíslast um hana, rennur blób hennar í hinar

miklu blóbæbagreinir. Blób portæbarinnar er dekkra og fyllra af
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^olefni en allt annab blób. Nýrun eru í holinu, nálægt spjald-

hryggnum; þau eru ab lögun lík mjög stórum baunum. þvagib

safnast í þeim og rennur um pípur, sem úr þeim liggja, ofan
í blöbruna.

Taugakerfib og skilningar vitin.

Allt, sem líkaminn eba einstakir partar hans^ taka sjer fyrir,

er á valdi taugakeríisins og framkvæmist af því. An tauganna væri

engin hreifing, cngin næring, enginn hiti og í stuttu máli ekkert

Hf. Taugakerfib er abalþjónn sálarinnar, millilibur milli hennar

°g líkamans. En eins og tilfinningar og líf sálarinnar gengur
e igi tít frá sama stab, þar sem vjer t. a. m. hugsum meb höfb-

inu, og finnum meb hjartanu, svo hefir taugakerfib fleiri enn eitt

abalfæri.

Taugakerfib er ótal margar mergjarktílur, sem eru tengdar

hvor vib hlib annarar. Abalfæri taugakerfisins eru miklir strengir,

svo sem sá stærri og minni heili, mænan og taugahnýtin í

Hálsinum, brjóstinu og holinu. Öll þau líffæri, sem taka

móti taugum frá beilanum og mænunni, svo sem augun, eyrun,

flasirnar, munnurinn og útlinnrnir, hafa næma tilfinning og sjálf-

rába hreifing. Hin líffærin, sem fá taugar frá taugahnýtunum,
s vo sem hjartab, lungun, lifrin, miltib

,
nýrun og þarmarnir, og

svo frv., hreifast ekki eptir vild vorri.

Heilinn er hib mesta abalfæri taugakerfisins ; taugastrengir

beir, sem liggja tít frá honum í allar áttir eru ólíkir. Sumar
taugar þær, er liggja frá heilanum og mænunni, eru ákvarbabar
tH þes3, ab hreifa vöbvana og meb því parta líkamans; þær
^allast hreifingartaugar. Abrar leiba hin ytri áhrif til mænunnar
°g heilans og kallast ti 1 finninga r taugar. Ef hreifingartaug

sundur skorin, þá verbur sá limur, sem hun liggur til, afllaus;

hann getur ekki hlýtt bobi sálarinnar; en ef tilfinningartaug er

sundur skorin, þá getur limurinn ab vísu hreift sig, en er til-

Hnningarlaus, getur eigi leitt áhritín ab utan ab heilanum. Hib
3tarfsama frumafl taugakerfisins er vökvi nokkurr, sem rennur
aptur og fram um taugarnar. Af vökva þessum kemur þab, ab

^J er getum orbib varir vib sumt, þótt þab snerti ekki taugarnar,
Þannig vita sumir ef köttur er í htísinu, þótt þeir hvorki heyri
tl I hans nje sjái hann.

Þ egar vjer nu þannig höfum hugleitt taugakerfib yfir höfub,

.

ulum vjer fara nokkrum orbum um skilningarvitin og skiln-
Inguna .

Skilningarvitin færa oss áhrif frá þeim ytra heimi og
Undireins þekkingu á honum. þekkingu þessa fá dýrin líka og
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þau álykta jafnvel, þó þab sje á ðfullkominn hátt. En vjer erum

ólíkir hinum skynlausu dýrum í því, ab vjer getura lært af

áhrifum þessum, fullkomnah oss fyrir styrk þeirra og lært ab

þekkja oss sjálfa. þetta verfeur fyrir skynsemina. Hib æbsta

takmark dýrsins er aí> vibhalda lífinu
,
gleðjast og æxla kyn sitt.

Maburinn er eigi ánægbur meb þetta. Skilningin verbur ab leiba

hann til hins æbra, sem er ákvör&un hans. þessvegna eru skiln-

ingarvit mannsins svo fullkomin.

Skilningarvitin eru 5, sjón, heyrn, ilman, smekkur og

tilfinning; og þessvegna eru skilningarfærin 5: augu, eyru, nef>

munnur og tilfinningarfæri.
1. Augab; þab er hnöttur, holur og settur saman af mörgum

himnum. Hnöttur þessi er fullur af ýinsum efnum, gagnsæjum

og þunnum. þab er fest meb 6 vöbvum, sem geta snuib því á

allar hlibar. Augab er verndab af fitulagi, sem er urnhverfis

þab, af augnatóptinni *og augnalokunum, sem geta dregib sig

saman. í augnalokunum eru kyrtlar margir; ur þeim koma
augnasmyrslin, sem halda augunum þvölum; þar eru og tára-

kyrtlarnir, sem tárin koma ur. Vanalega fer táravökvinn um
smá pípur í tárapokann og lír honum fram í nasaholurnar, en

vib- sársauka eba miklar gebshræringar verbur vökvi þessi svo

mikill, ab pípurnar ruma hann ekki, fer hann þá út milli augna-

lokanna og nibur kinnarnar.

Hin yzta lnib augans er mjög sterk; bakhluti hennar er

hvítur og ógagnsær; húb þessa köllum vjer þab hvíta í auganu;
framhlutinn er gagnsær og líkur úrglasi. Undir hinni ógagnsæjn

húb er æbavefur mikill og í honum svart litarefni. Fyrir innan

æbahimnuna er hin gagnsæja nethimna, í henni eru hinar

ótölulegu greinir sjóntaugánna. Sjóntaugin er digur tauga-

strengur, og gengur inn í augab ab aptan gegnum hinar áburnefndu

himnur; strengur þessi liggur frá heilanum og tekur hann á móti

áhrifum ljóssins eba gjörir þab, ab vjer sjáum. Regnboga-
himnan tekur vib af hinum áburnefndu himnum; hún er ýmist

dökkleit eba bláleit, skiptir hún auganu í 2 hvolf, hib fremra og

aptara; í mibju hennar er op, er vjer köllum augastein, og um
op þetta fer ljósib í hib aptara augahvolf. Augasteinninn dregst

saman í birtu, en þenst út f myrkri.

Hib fremra augahvolf, sem er miklu minna en hib aptara,

er fyllt gagnsæjum vökva, sem kalla má vatnsvökva. þegar

vjer nú förum gegnum augasteininn inn í hib aptara auga hvolfi

verbur fyrst fyrir oss mjög gagnsær líkami, er vjer getum kallaö

kristalbaun; ákvörbun hennar er ab safna geislum þeim, sem

koma inn í augab, eins og stækkunarglerib. Allt annab rúm hins

efra hluta augans er fyllt iif tærum vökva, sem er í mjög sma-
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gjörbu kompukerfi og vjer getum kallab glervökva. Um líkama
Þennan liggur aðallífæb augans og er litlaust blóö í henni. Allir

Þessir innri partar augans eru fullkomlega gagnsæir.

þegar vjer sjáum einhvern hlut, þá myndast mynd hlutarins
aPtan til í auganu á nethimnunni; mynd þessi hefir áhrif á sjón-
artaugina, og því fær sálin afvitund um hana. En Ijósgeislarnir,

sen* koma frá þeim lilut, sem vjer sjáum, bua myndina til; þeir

Sanga inn í augab um vatnsvökvann, augasteininn, kristalbaunina

glervökvann; af því geislar þeir, sein ganga frá efra hluta

líkamans, ganga á ská niöur gegnum augasteininn, en frá nebri

Partinum á ská upp, þá verbur myndin aptan til á auganu a&
vera öfug. Ab hlutir þeir, sem vjer sjáum, allt ab einu standa
uPprjettir, verbur ab koma af því, ab vjer í huganum færum
hvern geisla í þá stefnu, sem hann kemur ur.

Augun eru svo sett, aö vjer getum sjeb hvern hlut, sem er,

^eb þeim bábum í senn; ef augun fara 11T stefnu þessari, sjáuin
vjer tvær myndir. Stærb myndarinnar í auganu er undir því

kornin, hve mikib geislarnir liggja á ská; því lengra sem hluturinn
er burtu, því meira liggja geislarnir á ská, og hann sýnist því

^inni. Börnin hafa enga hugmynd um þetta, og sýnast þeim
aIlir hlutir nærri og halda sig geta tekiö jafnvel tungl og stjörnur

höndum. Augab verbur ab hafa nokkra stund til ab taka viö

^yndinni; ef tíminn er of stuttur verbur myndin óljós eba rennur
8aman vib aörar. þe3svegna sýnist oss eldhringur verba í loptinu,

e f glóandi hnetti er sveitlab fijótt. — Hinir ýmsu litir hlutanna
homa af þessum misjafnt fljótu ijóshreifingum

;
augun eru eigi

setíb jafnhæfileg til aÖ greina þennan mun; sumir geta ekki sjeö

o^un á græriu og rauöu.

Ef kristalbaunin eba hornhimnari er flatari en vanalegt er,

Pá brotna geislarnir ekki nógu mikiÖ; augab sjer eigi hluti þá',

3em nærri eru, heldur þá, sem íj'ær eru. Til aÖ bæta ur þessum
^resti eru höfb ávöl gleraugu. Ef partar augans eru þar á móti
hafÖir um of upp, þá verba menn nærsýnir; ur því bæta íhvolf

gleraugu. þeir sem hafa mjög veik augu, geta haft gagn af ab
hafa blá eÖa græn gleraugu.

2 . EyraÖ. Iieyrnarfærin íiggja langt inn í höfÖinu. Eins

°g vjer sáum ab allir partar augans urbu að vera gagnsæir tii

þ e3s ljósið gæti haft áhrif á þá, þannig verba partar heymar-
faeranna aö vera harbir eins og fílsbein, til þess ab áhrif hljóðsins

8 e ti náb heyrnartauginni fljótt og rjett. Vjer getum skipt eyranu
1 hib ytra og innra eyra.

Hib ytra eyra er flatt brjósk kringum op þab, er hljóðöldurnar
ganga gegnum inn í höfubib. Ætlunarverk þess er ab safna sera

Hestum hljóðöldum, svo áhrifin á heyrnartaugina verði sterkarii
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Hlustin, er tekur vib fyrir innan eyrab, liggur lítib upp á vib,

og er hun innan þakin smáum hárum og smákyrtlum, sem gefa

frá sjer eyrnamerginn
;

þetta er til ab varna öllum öhreinindum

frá ab fara inn í eyrab. Vib innri enda hlustarinnar er hljdb-

himnan spennt um þvert, og lokar hun hinu innra eyra. Hljób-

öldurnar hreiia hljóbhimnuna og heldur só hreifing áfram. Fyrir

innan hljóbhimnuna er h 1 j ó b h o I i b ; ur því liggja göng í samband

vib barkaholib. Hjóböldurnar geta einnig farib um göng þessi til

eyrans, og fyrir þá sök gapa þeir ósjálfrátt, sem illa heyra. I

hljóbholinu eru 3 merkileg bein, er menn eptir mynd þeirra hafa

kallab: hamar, stebja og stfgvjel. Bein þessi hafa þá

ákvörbun, ab þenja hljóbhimnuna og leiba áhrif hljóbsins innst

inn í eyrab; þau eru því föst á vöbvum, sem hreifa þau. Ham-
arskaptib er á hljóbhimnunni, setur hún hamarinn því í hreifingu;

af því bein þessi eru í sambandi, íieldur hreifingin áfram gegnum

stebjann til ístabsins, en fótstallur þess nær í eggmyndab op, sem

ab baka til er lokab meb þunnri himnu og liggur ab hinum innsta

hluta eyrans, volundarhúsinu. Frá völundarhúsinu liggur og

annab op, hib kringlótta, til hljóbhimnunnar
;
þab er einnig lokab

meb himnu, sem kallast hin minni hljóbbimna. Volundarhúsib er

bein hola ;
inn í þab liggur heyrnartaugin frá heilanum og kvíslast

um allar hinar innri greinar þess eba er umkringd af vatnsvökva,

sem fyllir volundarhúsib.

Heyrnin fer fram á þessa leib: Hib ytra eyra safnar hljóbinu,

sein er öldugangur í loptinu, þab fer inn um hlustina og lendir

á hljóbhimnunni og hreifir liana. Hreifingin leibist um hamarinn,

stebjann og stígvjelib inn í völundarhúsib, og þar taka greinar

heymartaugarinnar vib. Hljóböldurnar geta einnig komib inn um
munninn ein3 og ábur er sagt, og um hib kringlótta op inn >

vÖlundarhúsib. Einsog sjónin hetír sín takmörk bæbi ab íjarlæg^

og litum, svo er og um heyrnina. Eyru vor geta eigi tekib á

móti eba abgreint tóna, sem verba af færri en 16, og eigi þá, or

verba af fleiri en 40,000 öldum í loptinu á sekúndu hverri; en

hjer er líka mikib millibil. Heyrnarleysi verbur af því ab færi

þessi dofna eba skaddast. Einkum er úti um alla heyrn eí

stígvjelib fer, eba vökvi sá rennur burtu, sem er í völundarhúsinu.

3. Ilmanin eba Ilmingin; abalfæri hennar er nefi^*

Nefholib er abgreint frá hjarnliolinu meb flötu beini og eru á

beini þessu mjög mörg smágöt, og eru þar mörg beinhvoK-

Gegnum göt þessi ganga margir taugaþræbir frá ilmtauginni*
og breibast eins og net um nasirnar allar innanverbar. Tauga-
þræbir þessir taka móti ilmaninni. Vjer finnum ilmanina eba

lyktina bezt, þegar vjer drögum andann ab oss, af því ab tauga-

þræbimir örfast þá mest. Iimfærin fá eigi áhrif af öbru en
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joptinu og efnum þeim, sem þab er blandab. þar sem lykt er í

bú8um, er loptib blandab þeim efnum, sem lyktin er af.

4. Smekkurinn eba bragbib. Bragbfærin eru tungan og

gónmrinn. Tungan er vöbvi; á efra borbi hennar eru margar
vortumyndabar hæbir, bragbvörturnar, þær eru mörg smá blóbker

°g kvfslast bragbtaugarnar um ker þessi. Efnin, sem vjer finnum

bragbib af, hafa áhrif á vörtur þessar. Bragbib er í nánu sam-
bandi vib lyktina. Eins og ilmtaugarnar geta eigi tekib móti

óluifum frá öbru en loptefnum, þannig getum vjer eigi fundib

bragb af öbru en því, sem er fljótandi. Sykur, salt og braub

verbur t. a. m. ab leysast upp af munnvatninu til þess vjer

getum fundib bragb þess.

þó lyktin og bragbib sje eigi eins áríbandi fyrir oss eins og

sjónin og heyrnin, þá gjörir þab í mörgum greinum lífib þægi-
legra og er oss til leibbeiningar.

5. Tilfinningin. Hun nær yfir líkamann allan, því hverr
einn partur líkamans, sem taugaþræbir ganga til, getur tekib á

nióti áhrifum þess ytra heims og fært þau tíl afvitundar sálarinnar.

Mest er þó tilfinningin í fingurgómunum
;
ab innan eru þeir mjúkir

og hafa ótal taugar og blóbker, ab utan eru neglurnar þeim til

styrktar vib áþreifinguna. Tilfinninguna getum vjer meb æfingu

gjört ótríilega nænrn. Blíndir menn, sem verba ab hafa tilfinn-

ioguna í stab sjónarinnar, geta jafnvel fundib mun á litum.

Vjer höfum farib fleiri orbum um líkama mannsins en flest

þab annab, sem er á jörbinni, eigi ab eins af því, ab hann er

oitt hib veglegasta af því, sem Gub hefir skapab, heldur og til

ab vekja eptirtekt á hans dásemdarverkum. því margt er líkt

I'kama mannsins og óendanlega margt abdáanlegt. Ab binu

loytinu verbum vjer ab sleppa mörgu og fara fljótt yfir flest. Ef
vjer nu nákvæmar hugleibum hvab einstakt, t. a. m. augab, hve

ondrunarverbur er þá tilbdningur þess, hve fagur Ijómi þess, hve

^ikill þess libugleiki og þol vöbvanna? og hinsvegar, hve undr-

unarverbur er hætílegleiki þess, ab geta látib í Ijósi hugsanir

°g tilfinningar. þab getur lýst velvild og óvild, glebi og hryggb,

Ijettub og alvöru: þab er spegill sálarinnar, þar sem sjá má hina
buldu mynd hcnnar!

H
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IX. Ilöfudskepiiuruur og' viðburðir í uáuúruiiui.

Vjer höfum hjer aö framan nokkub hugleitt mynd jarbarirmar

og þaÖ, sem hún leiöir fram, en þab er einnig athugavert, hver

ab sjeu hennar abalefni. Forfebur vorir skiptu þeim í 4 parta

og köllubu höíubskepnur
:
jörb, vatn, iopt og eld. Á hinum

fyrri ölduru álitu menn efni þessi ódeilanleg, en náttúruvísindin

hafa tekib svo miklum framförum á hinum síbari tímum, ab menn
vita nú, ab liöfubskepnur þessar eru settar saman af margvís-

legum efnum ; eru þau sem stendur talin um 60 og kallast

irumefni, af því menn hafa eigi getab greint þau sundur.

A. JÖrbin.

Jörb í þessum skilningi köllum vjer hib þjetta efni hnatt-

arins, sem allir sýnilegir hlutir eru í og á. Vatnib er einnig á

jörbinni; hatib er dæld í hana, full af söltu vatni. Hun er ólík

hinum höfubskepnunum í því, ab hún er þjett og efni hennar

hreifast ekki, nema ef svo ber til, ab undirstaba einhvers hlutar

bilar, t. a. m. þegar skribur lalla. Vjer þekkjum ab eins ab

nokkru leyti hina yztu skorpu jarbarinnar. Vjer höfum ábur

taíab um, ab hiín upphaflega hafl vcrib fljótandi eíni, sem hati

harbnab smám samau, og fengib þá mynd, sem hiin hefir nú.

Hib upphaflega fasta efni jarbarinnar eru klettarnir. Af
áhrifum lopts og vatns hafa þeir meymab, og er yfirborb þeirra

nú víba lausir steinar og mold; vindarnir sá jurtafræi í mold

þessa, jurtin vex upp; dýr koma og nærast á henni ;
bæbi

jurtirnar og dýrin deyja, og þannig verbur yfirborb jarbarinnar

þakib samblandi af uppleystum steinum og leyfum jurta og

dýra; sambland þetta kölluui vjer akurjorb eba rnold, og er hún

mjög misjöfn eptir efnum þeim, sem liún er komin af.

Ef vjer veitum eptirtekt klettum þeim, sem eru á jörbinni,

þó eigi sje nema á litlu svæbi, þá sjáum vjer mikinn mun þeirra.

Munurinn er, auk liinnar ólíku stærbar og lögunar, mest fólginn

í því, ab sum íjöll og klettar eru meb lögum, sum hafa engin lög.

Fjöll |)au, sem log hafa, eru algengust; lögiu eru ekki ætíb

lárjett, heldur hallast þau opt, og stundum rísa þau á rönd, hvort

vib annars hlib. Abalefni þeirra eru 3: kalksteinn, sand-
steinn og leir; stundum eru efni þessi meira eba minna blöndub

saman.

Fjöll þau, sem ekki hafa lög, hafa og 3 abalefni: forngrýti?
blágrýti og hraun. Grjóttegundir þessar leysast einnig upp

og verba ab jarbvegi, og verbur efni hans eptir pví.

En á yíirborbi jarbarinnar eru hæbir og dalir, fjöll og slj^tt—
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iendi. Regn jiaí), sem fellur niöur, getur þessvegna runnib ofan

idíbaruar og safnast í lækjum, ám og elíuin. Vötnin þvo nu
burt hin sinágjörvari og Ijettari efni steinanna og klettanna í

•jöllunutn, og flytja þau ineb sjer nibur í dalina og á sljettlendiiu

fcegar þvottur þessi fer fram án afláts, lenda hin smágjörvari

fcfnin á láglendinu og meb fram vötnunura, en Iiin stærri cfnin,

«vo sem steinar og klettar, veröa eptir á hæbunum og í hlíÖunum.

^umstabar vinnur vindurinn nokkub ab þessu. Sumstabar fer

kann ylir fjöll og hæbir, og feykir öllum lausuni og Ijettum jarb-

efiuun langar ieibir, og leuda þau optast þar, sem lægst ber á.

^umstabar tekur hann sand þann, sem sjórinn heíir malab, og
leykir honum upp um löndin. A þennan hátt breytist yíirborb

JUrbarinnar á hverju ári.

Jurtirnar gjöra einnig sitt tih þegar eik eba einhver minni
jurt deyr á þurrlendi, þá rotnar hun smám saman og hverfur
1 loptib. Lendi hun í vatni, sem stendur kyrrt, verbur hun svört

ug lúnar seinna. Ef fleiri safnast nú þar ofan á, þá myndast
Juór, surtarbraudur eba steinkol.

Vjer höfum ábur getib þess, ab jarbskorpan væri þunn í

satnanburbi vib jörbina alla, ab eins 8 mílur á |>ykkt. þar fyrir

ueban tekur vib glób sú, seui enginn þekkir reyndar til hlítar.

Lífsins verbum
‘nnar eba í loj

lengra upp í loptib, hverfur allt líf. Málmarnir og hinir líflausu

Idutir, er menn nota, eru mest sóktir ofau í jörbina; þannig eru
8altnámar og steinkolanámar sumstabar langt nibri í jÖrbinni, og

þar komib ærib rúm. I námum þessum vinnur fjöldi manna
a kverjum degi.

þannig er mikib af jörbinni liulib augum vorum, og þab sem
vjer þekkjnm, breytist daglega. Náttúran er önnum kafin í því,

eyba því sem er, og leiba fram af því annab ágætara, og þab
ágætara er lífib. þab sem mest stybur ab íramleibslu lífsins og
vibhaldi þess, er sólarljósib, súrefni loptsins, gufa vatnsins, rafurmagn
°g áegulmagn.

vjer hvergi varir annarstabar en á ytirborbi jarbar-

inu næst henni. beirar ofan í iörbina kemur

B. Vatn.

þegar hatíb er talib meb, hylur vatnib meira en tvo |)ribj-

jarbarinnar
; er þab og eptirtektavert, ab hvert dýr og hver

JUrt ketir í sjer ura tvo þribjunga vatns; þannig hefir mabur sá,
se,u vegur 16 íjórbunga, 1 1 fjórbunga af vatni í sjer. |Vatnib er
öe tt saman af 2 loptefnum : súrefni og vatnsefni

;
er súrefni 8

/9, en
^atnsefnib Vö, og af efnum þessum má búa þab til. Af þessu leibir,

lítib vatn eykur loga, en mikib vatn slökkvir hann, bæbi af

14 ’
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J)ví, ab súrefnib er meira, ogafþví, ab vatnib hindrar súrefnib, sem

er í loptinu, frá ab komast ab loganum. Vatnib er 2 til 3

sinnum ljettara en jörbin. þab er litarlaust, en þegar þab er

rnikib, hefir þab einhvern lit, af því þab er þá blandab öbrum

efnum, eba af því, ab lit annara hluta ber á þab; þannig sýnist

hafib blátt, þegar loptib er heibskírt

Vatnib er sjaldan ómengab af öbrum efnum, því ab þab er

ebli þess, ab leysa upp flesta hluti, er þab snertir. Sjórinn er

saltur; eru um 2 pund af salti í 100 pundum af sjó. Sumt
uppsprettuvatn hefir frábrugbib bragb, af því ab þab er mengab

nokkrum jarbefnum, t. a. m. brennisteini, járni og salti, eba

loptefnum, t. a. m. kolsýru; Íslíkar uppsprettur kallast ölkeldur,

og er vatn þetta haft til lækninga í ýmsum kvillum. Sumt
uppsprettuvatn er heitt og blandab brennisteini; í sumu vatni eru

málmtegundir. I ánni Tinto á Spáni er vatnib gult af eirefni;

engin skepna lifir þar, og öll trje, sem í þab detta, verba ab

steini.

.Vatnib má aldrei standa kyrrt til lengdar, heldur verbur þab

ab vera á sífelldri hreifingu og jafnvei ab endurnýjast. þessa

hreifingu og endurnýjung skortir ekki heldur. Án afláts gufa

vatnsefni upp frá hafinu af hita sólarinnar frá dýrum og jurtum,

jörbinni og vötnum þeim, sem á henni eru; gufa þessi fer upp

í gufuhvolfib og verbur þar ab regni; þab fellur aptur á hafib

og jörbina, vibheldur lækjum og ám og hafstrauinum, og gufar

upp aptur til ab gjöra hib sama; hve opt hefir vatnib eigi farib

ferb þessa frá upphafi heims!

Sjórinn, sem er allur meginhluti vatnsins, hreifist stöbugt á

ýmsan hátt.
^
Yfirborb hans hreifist af viudunum, og þegar þeir

hrekja yfirborbib undan sjer, ókyrrist hann meb öldugangi og hafróti.

Merkilegust er samt hræring sii, sem tunglib orsakar; su,

er vjer köllum flób og fjöru. Vjer viljum skýra hræring þessa.

Sólin og tunglib draga jörbina til sín. þab er sólin, sem heldur

jörbinni á braut hennar, ab öbrum kosti mundi hdn þeytast beina

leib um geiminn. En þegar sólin heldur nú jörbinni þannig ab

sjer, þá dregur hún ab sjer þá parta af yfirborbi hennar, seni

liggja beinast vib henni. Meira ber þó á þeim áhrifum, sem

tunglib hefir í þessa átt, af því þab er svo raiklu nær jörbinni,

því ab abdráttaraflib fer ab því skapi vaxandi, sem hnettirnir eru

nær hvorr Öbrum. Nú eru hinir einstöku partar sjávarins sundur-

lausir, hin minnstu áhrif geta komib þeim í hreifingu. Væri nu

jarbarhnötturinn allur þakinn sjó, þá mundi abdráttarafl jarbarinnar,

sem heldur> sjónum ab sjer, minnka vib þab, ab tunglib dregur

sjóinn til sín þar sem þab stendur beint yfir; sjórinn mundi þá

hækka þeim megin, sem vissi ab tunglinu, en lækka hinumegin

;
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þar mundi verba alda eba hœb á sjðnum þeim megin, sem vissi ah

tunglinn, en til þess ah þetta gæti orhib, yrhu ab verba straumar
‘ hafinu. þegar jörbin snýst nu frá vestri til austurs, þá rennur

sjdrinn meh. Flobaldan færist vestur eptir meb tunglinu og
vertur þo lítií) á eptir því, og þegar hun fer fram hjá landinu,

sem stendur upp ur sjdnum, þá gengur hun upp eptir því, og
kallast þá fldb; þegar tunglib er nu komiö á sama stah yfir

jörbinni aptur, en )aí) er aí> lihnum 24 stundum og 50 mínútum,

þá er fldhaldan komin þangaí) aptur. Já, þetta er hægt ab skilja;

en nú er fldbib ekki einusinni á sdlarhring, heldur .tvisvar, og
þetta hefir mönnum veitt erfibara aö skilja. En náttúran hefir

jafnan vjett . fyrir sjer, þaö sjáum vjer þegar vjer skiljura vegu

hennar. því nú bætist þaö vib, ab jörbin hverfur á mdti tunglinu

einsog tunglib á mdti jorbinni; abdráttarafl þess verkar líka á

hana, þott þab sje 80 sinnum ljettara. Tunglib hefir nú mest
áhrif á þann hluta jarbarinnar, sem þab er beint yfir, þab dregur

ab sjer jörbina alla, en minnst þá hlib hennar, sem veit frá því.

þegar tunglib dregur nú jörbina ab sjer, hefir þab meiri áhrif á

sjdinn en meginlandib, sem er fast, og af því verbur fldbaldan; á

þeim stab, sem fjærstur er tunglinu, hefst sjdrinn aptur á yfirborbi

jarbarinnar, þar hefst önnur fldbalda. A þennan hátt verba 2
fidböldur hvor gagnvart annari á jörbinni á hverjum sdlarhring,

og þar eb bábar öldur þessar fara umhverfis alla jörbina á 1

solarhring, þá verbur fldb og fjara allstabar á jörbinni tvisvar á

hverjum solarhring.

Sdlin hefir nú hin sömu áhrif á jörbina í þessu tilliti eins

og tunglib
;

en þdtt hún sje mörgum sinnum stærri, þá verba

þessi áhrif hennar minni, af því fjarlægb hennar er svo miklu
nieiri

;
áhrif hennar eru eigi meira en 2

/s partar af áhrifum

tunglsins. Hinar tvær fldböldur, er tunglib gjörir, getum vjer

kallab tungloldur, en hinar 2, er solin gjörir, sdlaröldur
;
þessar 4

úldur færast eptir jörbinni vestur á vib. En af því tunglib færist

á braut sinni kringum jörbina, verba öldur þess á hverjum sdlar-

hring 50 mínútum seinni en sdlöldurnar. Sdlöldurnar ná þess-
vegna tunglöldunum, fara fram hjá þeim, ná næstu tunglöldum

°g svo frv. Stundum falla þá sdlaröldur og tunglöldur saman,
8vo fer þegar sdí og tungl er í sömu stefnu eba gagnvart hvort
hbru; þab er meb nýju tungli og fullu tungli. Síban verba

tunglöldurnar smámsaman á eptir, þangab til kvartil er af tungli,

Þá lenda þær í dældunum milli sdlaraldanna, og verba þá fldb

tninni, en þd nokkur, af því tunglib ræbur jafnan meira; í hinu

tyrra tilfelli verbur stdrstraumur, í hinu síbara smástraumur.
þess ber ab gæta, ab sdl og tungl verka eigi sitt í hvoru lagi,

heldur renna áhrif þeirra saman, og ræbur tunglib meira af því
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þab er nær, og sýnast sjávarföll því fnra eptir þvi. Um smá-

straumana dregur sólin úr áhrifum t.unglsins, en um stórstraumana

leggst hún á sitt meb því, af því hún er þá í sömu stefnu.

})ab ræbur ab líkindum, ab af þessum umskiptum á flóbi og

og fjöru komi straumar miklir í sjónum, þar sem sjórinn helst

vib þab á sífeldri hreifingu. |)essi breytiUg er og orsök strauma

þeirra, er vjer köllum tímastrauma. En þab eru enn abrir

straumar f sjónum og af öbrum orsökum, og eru þeir straumar

meiri. Sá merkilegasti og alkunnasti af hinum öbrum straumum
er Golfstraumurinn; hann kemur úr Mexikóflóa hjá Ameríku

og rennur austur ab Englandi og kvfslast. þar, en ein greinin og

sú er mest, fer norbur um haf fyrir austan Island. '"Sjórinn í

Golf8traumnum er bláleitur og miklu heitari en sjórinn í kringum

hann,^ svo ab opt munar 10 hitastigum. þegar hann fer út f

Atlantshafib er hann um 8 mílur á breidd og 200 fabmar á

dýpt, en grynnist og breibkar eptir þvf sem frá dregur, svo ab

hann verbur brátt um 20 influr á breidd. Vatnib í honum er

saltara en í sjónum í kringum hann. Fyrr hjeldu menn, ab hin

mikla á Missisippi, sem rennur subur Vesturálfuna f Mexikóflóa,

orsakabi straum þennan, en slíkt getur eigi átt sjer stab, þó á

þessi sje ærib mikil. Síbar hafa menn fengib abra ætlun um
þetta. Eins og kunnugt er, er hitinn lang mestur um mibjarbar-

línuna; sjórinn gufar því mest upp þar og verbur ab dömpum.
dampar þessir bevast í loptinu til heimsskautanna þar sem kaídara

er, þjettast þar og verba ab regni og falla á land og í sjó. Eptir

þessu ætti hafib bráblega ab minnka um mibjarbarlínnna, en vaxa

vib heimsskautin, en þab er ebli þess ab vera allstabar jafnhátt.

Tekur þab sjer þessvegna rás ab mibjarbarlínunni, en eigi á

yflrborbinu. helduv nibri f sjónum
,
meb því þab er kaldara og

þessvegna þyngra þar en um mibbik jarbarinnar. þegar nú sjór-

inn strevniir þannig subur nibri í hafinu, myndast annar straumur

hib efra af sjó þeim, sem er um mibja jörbina og er heitari
,
og

rennur hann í norbur, og einn hinn stærsti straumur þessarar

tegundav er Golfstraumurinn, en dagsnúningur jarbar mun valda

því, ab hann gengur í austurátt.

Enn ein eptirtektaverb en ósýnileg hræring vatnsins er þab.

ab þab án afláts leggur upp og verbur ab gufu. Gufa þessi

verbur ab vatni í loptinu og feílur svo á jörbina. A kveldum

eptir heita daga má sjá gufu þessa leggja upp úr ám, stöbu-

vötnum og mýrum. Láti menn vatn í helt ílát, minnkar þab

smámsaman og hverfur ab Iyktum; því heitara sem vatnib er,

þess fljótara verbur þab ab gufu. Vatnib er þannig á sífeldri

hringferb; þab verbur ab gufu, gufan ab skýjum, skýin ab regni.
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regnife fellur á jörí)ina, dregst þar aptur saman í ár og læki,

sem renna í hafib, gufar upp aptur og svo frv.

Enn tekur vatnib þeirri breytingu, ab þaí) frýs, eba verbur

eba klaka vib kuldann ; ár og stöbuvötn frjása fyrr en sjórinn,

bæbi af því, ab hann er saltur, og af því, ab hann er efnismeiri

heldur hitanum lengur í gjer. I hinum heitu löndum sjest

aldrei fs, en vib heimsskautin er hafib Jengst af þakib fg.

Nytsemi vatnsins er óumræbileg. þab er hib sama fyrir

jarbarhnöttinn og blóbib er fyrir líkamann, kvíslast þab og um
bann álíka og blóbib um líkamann. Auk þess sem þab leysir

UPP efni jarbarinnar og blandar þeim saman, er þab hinn bezti

drykkur fyrir menn og skepnur. Margir efnafróbir menn hafa

álitib, ab væri nokkur læknislyf til, sem ætti vib öllum sjúk-

dómum, þá væri þab vatnib. Engin skepna og engin jurt getur
dn þess lifab, og ekki verbur matur nje drykkur án þess tilbiiinn.

Hæfilegleiki vatnsins er alkunnur, en illa notabur. Rennandi vatn
€r haft til ab snua mylnum og hreifa vjelar.

C. Loj)tib.

Loptib er fijótandi efni
,

því nær ósýnilegt, dökkblátt á lit.

en meb því þab er þunnt mjög, ber lítib á lit þess , neraa horft
8
J e í gegnum mikib

,
einsog lítib ber á hinum græna lit glersins,

nenia horft sje í gegnum margar rúbur. Loptib er 800 sinnum
liettara en vatn og getur því gengib inn í og gegnum flesta

Moti
; þab þrýstist saman og þenst ut aptur. Alít, sem lifir og

þróast á jörbinni verbnr ab hafa lopt; jafnvel eldurinn slokknar
el hann missir þess.

Lopt þab, sem næst er jörbinni, kallast, gufuhvolf; þab nær
ttl 12 mílur ut frá henni. Mörgum kann ab virbast, ab loptib

®Je einskonar efni, eba þó heldur ekkert efni, en þab er eigí

þannig. Menn abgreina 4 efni í loptinu: surefni, köfnunar-
eUlL kolsýru og vatnsgufu, og er lang mest af tveim enum fyrst
ne fndu. þeösi 4 efni hefir Joptib hvervetna; þau eru naubsynleg
^yrir öll dýr og allar jurtir. Súrefni og kofnunarefni eru um
4 fimmtu partar loptsins, en kolsýran og vatnsgufan abeins 1

hmmtipartur.

þegar gufan dregst saman hátt uppi í loptinu, kallast hún
Rhy, en þegar hún er nærri jörbinni, köllnm vjer hana þoku.
pegar gnfan dregst saman í vatnsdropa, og loptib fyrir neban
nana þynnist og hitnar, þá dregur jörbin dropana ab sjer, ogregn
1ellur

; kemur þannig optast skúr eptir mikinn hita. Ab gufa)>
nregst saman í dropa, kemur af áhrifum hins kaldara lopts á hib

neitara. Einskonar rigning fer og fram meb fleiru móti. f>6gar
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margir menn eru saman í húsi, kemur dögg á gluggana innan-

verha, sprettur dögg þessi af vatnsgufu þeirri, er kemur frá þeim,

sem eru í húsinu, og ver&ur hún, er hún mætir kuldanum afc

utan, aí) smáura vatnsdropum. þegar jörbin og jurtirnar hitna

vií) sdlargeisla, gufar ut úr þeim, en er söl er sezt, kdlnar loptih

fyr en jörhin, skilur þá hib kalda lopt vatnsefnih frá, og sezt

þah í dropum á jör&ina; þafc köllum vjer náttfall.

Eins og vatnib frýs á jörbinni, svo frjúsa einnig vatnsgnf-

urnar í loptinu, þegar lopt þaö, er þær safnast í eha fara gegnuin,

er svo kalt. Frefcnir vatnsdropar er hagl, en frosin þoka er

snjór. Hagl verftur á stundum eins stdrt og egg, og snj(5

hlehur í sumum löndum svo fljdtt nifcur, aí) ófært er ah fara

um jörhina.

Eins og vatniö spillist, ef þab er lengi kyrrt, eins spillist

loptib, ef efni þess blandast ekki, t. a. m. íhúsum, sem lítií) lopt

kemst ab. þab er því eigi ah óþörfu, ab vindurinn blæs og

blandar saman efnum loptsins og hreinsar þab. Vindarnir koma,

eins og kunnugt er, af því Ioptib streymir úr einum stab í annan,

en rennsli eba straumur þessi verbur þannig. Hib heita loptib er

Ijettara en hif) kalda, og lendir því ofan á því. þannig getum

vjer fundib, ab hib heita lopt streymir út úr húsi því, sem heitt er,

í hib efra, en hif) kalda Iopt streymir inn í hib nebra. Vib mib-

jarbarlínuna falla geislar sólarinnar beinast á jörbina, og verbur

þar því heitast, og loptib stígur þar upp. En jafnframt ber ab

minnast þess, ab loptsþunginn verbur því minni, því fjær sem
dregur jörbinni, og ab því skapi verbur Ioptib óhæfilegra til ab

taka á móti hitanum. þab, sem upp stígur, verbur nú ab bætast

aptur, og fyrir þá sök streymir loptib ab hitabeltinu frá bábum
heimsskautunum. Eptir þessu ættu ab vera sífeldir norbanvindar

hjá oss, sem búum norban til á hneltinum
,
en sunnanvindar hjá

suburbúum. En þessu er eigi þannig varib. Nú bætist þab vib,

ab jörbin er hnöttótt, og snýst frá vestri til austurs. Jörbin er

minni um sig vib heimsskautin en um mibjuna; straumur sá af

hinu heita lopti, sem fer norbur og subur hib efra, getur eigi

fallib þar allur nibur. þar ab auk snýst jörbin jafnan frá vestri

til austurs; jörbin er ósljett utan og hafa ójöfnur hennar áhrif á

hin nebstu loptslög og færa þau meb sjer, og þau færa aptur hin

efri. Jörbin er 5400 mílur ummáls um mibjuna; verbur loptib,

sem er utan á henni, því ab fara 4 mílur á mínútu hverri til ab

verba henni samferba. En þab hefir eigi þessa ferb, óg finnst

þá sem vindur komi af austri til vesturs, er loptib verbur eptir.

þessar eru abalorsakir vindanna, en eigi er hægt ab gjöra til

hlítar grein fyrir allri rás þeirra. Sumstabar á jörbinni blása

vindar optast stöbugt af sömu átt, og kallast stabvindar. Af



Höfuðskepnurnar. 217

umskiptum hita og kulda kemur útræna á kveldum, af því loptifc

hitnar meira í byggimm en á sjánum. Hvassan vind köllura vjer

storm, en hinn hvassasta rok.

Nytsemi vindarins er mikil; hin sífelda blöndun á loptinu er

ómissanleg, auk þess Ijettir hann ferb skipanna um sjáinn, snýr

^ylnum og svo frv.

En tjon þab, er ofvibrin gjöra, er einnig raikib; þau eyba
°pt öllum ávöxtum á miklu svæbi, slíta upp eikur, brjðta hus,
lýna skipum. Opt reisa bylir og fellivebur öldur hafsins, svo

þær verba 1 00 ^
feta háar og kasta sædýrura raargar mannhæbir

upp í loptib. Árib 1780 geysabi svo raikill fellibylur í Vestur-
indíum, ab hann ták upp 50 skip í einu meb 3 þúsundum manna.
T bæ nokkrum þar voru 14 hus eptir af 6 hundrubum husa;

margt slíkt águrlegt tján hefir af þeini orsakast.

Skýstrokkar verba þannig, ab vatnsmegn dregst af rafnr-

niagní upp í loptib og sameinast þar skýjunum; fer vatnsmegn
þetta um loptib og hrífur meb sjer alla hluti, er fyrir verba.

Verbi skip á vegi þess, brýtur þab siglur og rífur segl; á landi

slítur þab upp eikur og biltir husum. Verbi menn nægilega

snemma varir við skýstrokka, má eyba þeim meb því aí) skjáta

í þá fallbyssum, fellur þá vatnib nibur meb miklum gný. Hviif-

dregn þessi eru tíbust á suburströndum Afríku. Vindarnir eru

optast nefndir eptir áttum; nokkrir vindar hafa þá nöfn ut af

fyrir sig. þannig heitir sunnanvindur á Ítalíu, sem kemur frá

oybimörkum á Afríku: Sírokko, hinn heitasti allra vinda; í Guincu
er vindur, sem heitir Harmattan, í Arabíu drepsáttar vindur, er

heitir Samum og svo frv.

Um efni og ebli lopts þess, sem er fyrir utan gufuhvolíib

vita menn harla lítib, eins og viö er ab biiast, þar sem engar

rannsáknir geta þangab náb.

D. Eldur.

Eldurinn er hin fjárba höfubskepnan
;

hann er í fiestum

hiutum álíkur hinnm öbrum höfubskepnum. Hann hefir ekkert

oiginlegt absetur, já, hann er reyndar ekki til, heldur verbur
til allstabar þar, sem eitthvab brennur; eldurinn er því hinn

hreytilegasti hlutur. Eldurinn hefir enga ákvebna stærb, heldur

vex takmarkalaust meban hann finnur eitthvab fyrir, sem getur

hrunnib; hann verbur því hvorki veginn nje mældur.

Eldurinn birtist sem logi, gneisti og gláb. Loginn verbur

^annig til, ab brunaefni ldutanna, sem kallast vatnsefni
,
losnar vib

}á og sameinast eldefni lopsins, er kallast súrefni
,
loginn er því

samrennsli þessara loptefna. þessvegna þurfa allir hlutir ab hitna
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ineir eí)a minna á&nr en jieir brenna; brunaefni verbur afe gufa

út úr þeim. Partar þess hlutar, sem brennur, leysast sundur;

brunaefnií) fer leifcar sinnar gegnum logann, hin önnur loptefní

gufa upp í reyk, en hin þungu efni verba ab ösku.

An loptsins gétur enginn hlutur brunnib; |)ví eru belgir til-

biinir til þess ab færa eldinum sem mest af eldefni loptsins.

Hib bezta mebal til ab slökkva elierþví, ab hindra loptib eba

eldefni þess frá ab komast ab loganum. Lítinn loga má þannig

slökkva meb því ab kasta ofan á hann einhverju því, er byrgir

hann. Gneisti er lítill logi, sem nærist vib lítib eldefni og slokknar

þegar þab er utbrunnib. Glæbur er eldur án loga; þannig getur

járn, steinkol og fleira orbib glöandi án þess ab loga.

ITrævareld köllum vjer, er gufuefni kveykja, í sjer f mýrum.
Eldur kemur og ur jörbinni upp ur eldfjöllum. Ur tihnu'steinum

koma gneistar, og skruggu ljdsib er langur gneisti. Glábir

sjást og í loptinu, svo sem stjörnuhrap og vígahnettir.
Eldurinn breibir íit Ijás og hita; þrátt fyrir allar rannsdknir

vita menn ekki til fulls hvab hitinn er. Hitinn færist meira eptir

sumnm hhitum en öbrum; eptir málmunum færist hann mest,

minnst eptir stráum. þab er ebli hitans, ab hann þenur ut hhiti

þá, er hitna. þegar vatn er t. a. m. hitab í potti, rumast þab

ekki í hinu sama riiini, þab sýbur upp úr. Af þenslu þessari

kemur þab, ab gler og postulín springur, ef þab hitnar ekki

jafnt; þeir parfcar, sem meira þenjast út, verba þá ab skiijast vib

hina. Af þenslu þessari kemur þab einnig, ab smjör og tölg og

mörg föst efni, svo sem málmar, brábna. Vatn getur þanist svo

úr, ab þab gufar burt meb öllu; fyllir þá gufa þess mörgum
sinnum stærra rum í loptinu, en vatnib fyllti í ílátinu. •

þensla þessi vib hitann hefcir leitt fcil hinna nytsomusfcu upp-

götvana; má af þeim einkum nefna gufuvjelina. Störar og

smáar gufuvjelar eru nu hafbar til ab knýja áfram verksmibjur,

gufuvagna og gufuskip. Gufuvjelum er þannig varib, ab yfir

glæbum miklum er vatn hitab, leggur þá gufu mikla upp af því

og fær eigi ab rjiíka út, en er látin falla á stengur og hjöl og

snúa þeim. Slíkar gufuvjelar hafa 5, 10, 60, 100 og jafnvel

500 hesta afl.

A líkan hátt hafa menn og fundib upp á ab þynna loptib og

láta þab í hnött, gjörban af þunnu, loptheldu Ijerepfl. Af þv ^

loptib í hnettinum ev ljettara, leitar hann upp, er hann er leystur

frá jörbinni. Vib hnött þennan er tengdur bátur eba körf, er

menn sitja í. Loptkugga þessa vantar þab mest til ab geta vern

ab notum ab þeim verbi stýrt. þeir berasfc eblilega eins og fis

fvrir vindunum. þegar menn vilja lækka þá, minnka menn hib þunna

lopt í hnettinum.
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þá hafa menn og fundifc upp, ab brenna steinkol, lýsi, tjöru,

tölg 0g fieiri brenniefni, og láta gufa iir þeim loptefni þau, er

í<allast brunaefni, Gas; eru loptefni þessi látin í inálmbrusa og

^álmpípur og kveykt á þeim. Logi þessi er miklu skærari en

^f efnunum sjálfum er brennt, og ljós þessi meira en þribjungi

ddýrari. þessi svonefndu gasliós eru nu algeng í öbrum londum,

einkum liti vib.

Eld má kveykja meb mörgu máti, en hvort þab verbur abeins

Idti eba logi, er komib undir atvikunum. Eld má kveykja meb
n »íningi; þannig kveykja villimenn eld met) því, aí) þeir núa
saman 2 spítum; hjól

,
sem hart snúast, geta orÖift svo heit. a& í

þeim kviknar. Eld má einnig kveykja meb ferging, ef votu

beyi eba korni eba ull er þjappab saman, eba þab þrýstist saman
a f þunga sjálfs sín; hiti kemur og meb slætti, ef járn er slegib.

f-*oksins má kveykja eld meb áhelling, t. a. m., ef olíu er

hellt, á samantrobinn hör, hamp eba vibarull.

Hitinn er hvervetna lífinu sanifara, og hvorki jurtir, skepnur

^je menn geta Iifab án hans. Hiti er jafnan nibri í jörbinni.

Auk þessa kviknar hiti f loptinu, er afl sólarinnar snertir gufu-
bvolfib. Vjer köllum afl þetta geisla sólarinnar, en geislarnir

hita ekki þegar út fyrir gufuhvolfib kemur, og fer hitinn æ minnk-
andi eptir því sem hærra kemur í gufuhvolfib. þessvegna
brábnar snjór ekki á fjallatindum í hinum heitustu löndum.

Eldurinn sendir frá sjer geisla og birtu; skin sólarinnar

köflum vjer Ijós. Ljósib er mjög smágjört og fljótara í förum
en nokkub annab. þab fer 40 þúsund mílur á 1 sekúndu, eba

jafnlöngum tíma og vjer þurfum til ab láta augab aptur. Sumir
I'kamir, t. a. m. vatn, gimsteinar og gler, láta Ijósib streyma
S°gnum sig og kallast því gagnsæir. Ljósib hreifist þannig í jafn
*diba línum eba geislum, sjest þab bezt er þab streymir um lítib .

°P inn í herbergi þar sem dimmt er. Falli geislarnir frá þynnra
e fni eba og frá þjettara efni, á eitthvab annab, t. a. m. úr
iopti á vatn, þá brotna þeir. þannig sýnast árar brotnar
Þegar nokkub þeirra er nibri í sjó, en nokkub stendur upp úr.

Hafib er eigi allstabar jafn gagnsært; á nokkrum stöbum í 8ub-
l, rhafinu má greina jurtir og fiska á botninum á J5 fabma
djúpi.

Menn hafa fundib upp ab safna geislum sólarinnar saman
meb eldgleri

; má þá kveykja meb því eld Ennfremur hafa menn
^ppgötvab hib hulda lögmál, sem geislabrotib fer eptir, og upp-
2ötvan þgggj hcfir leitt til þess, ab menn geta búib til ýmsa
ajónauka, svo sem stækkunargler, gleraugu og sjónpípur, og sjest.

•íiargfalt betur meb þeim, en meb berum augum.
I ljÓ8i sólarinnar hafa hlutirnir margvíslega liti. Litirnir fara

0
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eptir því, hvort hlutirnir taka á móti geislunum eí>a hrinda þeim

frá sjer. þegar enga geisla leggur á hlutina, sjást engir litir

á þeim; svo er þegar myrkur er.

Gmii menn hlutum fast saman, t. a. m. lakki, brennisteini,

rafi eí)a gleri vií) klæbi eba silki, þá framkemur ekki einungis

hiti, heldur einnig brennisteinsþefur, og hlutir þessir geta dregiÖ

ab sjer og hrundib frá sjer t. a. m. pappírsblabi og hálmstrái.

Sje nu meb þessu móti mikill hiti tilbúinn, má heyra bresti og

sjá gneista, og fari menn meb fingur ab, íinnast stingir. Náttiiruafi

þetta kalla menn rafurmagn. Kemur magn þetta fram í alls-

konar hita og eldi.

Til þess aö gjöra niininginn mikinn meb hægu móti og

þannig tilbiia rafurmagn, hafa menn fundib upp rafurmagnsvjelar.

þeim er þannig háttab, ab glerkringla er látin smiast hart og

núast vib silki. Sje nu annar hlutur ab borinn, má sjá gneista

hrökkva í hann, og verbur hann vib þab rafurmagnabur. Gneistar

iír slíkri vjel geta hrist marga menn, ef þeir lroma hvorr vib

annan, og jafnvel geta þeir ollab dauba, ef þeir eru miklir.

Opt kemur rafurmagn fram í loptinu, úr skýjum, sem hafa

þab í sjer. Sje Jjósib bleikt og lítib, kalla menn þab leiptur,

en sje þab Taubleitt og langt kalla menn þab elding. Elding-

unni er samfara hljób, sem menn kalla skrugguhljób
,

þrumur og

reibarþrumur, þær kæla loptib og aulra frjófsemi jarbarinnar.

Eldingin gjorbi á fyrri öldum mikib tjón, braut hiis og

deyddi menn. Ilinn .nafnfrægi Benjamín Franklín fann ráb

til ab afstýra slíku tjóni. Sumir hlutir draga sem sje rafur-

magnib meira til sín en abrir, vatn meira en jörb, málmar meira

en trje. Uppá húsum eba rjett hjá þeim er reist járnstöng og

málmkúla á efra enda, en vib málmkúluna er tengd festi úr málnú

og liggur hún ofan í jörb eba vatn. Málmkúlan dregur ab sjer

eldinguna og festin leibir hana ofan í jörbina eba vatnib.

Eldaíl þetta getur einnig komib fram á annan hátt meb

snertingu, einkum meb málmum. Sje t. a. m. 2 sínkplötum eba

sínki og kopar haldib í munninum, þannig ab annar parturinn

sje undir tungunni en hinn ofan á henni, en endar þeirra snerti

hvorr annan fyrir framan munninn, þá kemur bragb í munninn

og leiptur fyrir augun. þessi verkunar háttur rafurmagnsins kall-

ast Galvansafl, af því ítalskur læknir nokkurr ab nafni Gal-

vani fann hann. Mörg dýr hal'a í sjer þettab afi, geta þau 1

talsverbri fjarlægb hrist meb því önnur dýr.

Hinn þribja verkunarhátt þessa frumafls jarbarinnar þekkjnni

vjer einungis í pörtum; hann lætur sig í Ijósi í abdrætti. þab eru

einkum tveir hlutir í náttúrunni, sem abdráttur þessi fer fram &

niilli, þab er segulsteinninn og járnib: Segulsteinninn dregur járnib
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sjer. Afl |>etta hafa menn kallab segulafl. Til ab auka
|)etta liafa menn seguljárn, sem er stál, meb segulsteiushiíb

slík seguljáru geta borib nokkurn þunga, eptir því hve stór

°g mögnub þau eru.

Segullinn hefir þann merkilega eiginlegleika, ab sje segul-
a‘Ögnub nál eba járnvír látinu hanga á bandi, þá snýr hann
Ö^rum enda ab norburskauti héims, en hinum ab suburskauti;

kalla menn því enda hans subur- og norbur-skaut. Snui menn
hinum samkynja skautum segulnálarinnar saman, þá hrinda

þau hvort öbru
,

en hin ósamkynja dragast saman. Má af

þessu sjá, ab þab eru 2 hvort Öbru gagnstæb efui í segulaflinu,
e>ns og rafurmagninu, eldinum, og svo frv.

ÁttavÍ8irinn er pappírskringla og á hana dregnar upp áttir

beimsins; á kringlu þessa er fest segulnál og hun látin leika á

asi eba oddi, svo liun geti snuist allt í kring. Snýst þá nálin

^eb kringlunni og sýnir mönnum, hvar norbur og subur sje, og
uadir eins hinar áttirnar. þetta heitir lcompás.

Af hinu sama magni verba loptlegir hlutir (loptsjónir). Eld-
lngin er rafurmagnseldur. Norburljósin eru sprottin af segul-

tuagni; þau sjást abeins í löndum þeim, sem næst eru norbur-

skautinu. Vib suburskaut heims eru svípub ljós; þau kalla

nienn suburljós. Stjörnuhröp og vígahnetti höfuna vjer ábur
drepib á.

Allt, sem er ofanjarbar, er þannig á sífeldri hreifingu og í

8‘feldu starfi. En eigi er minni hin sífelda ólga í jörbinni;
,J
)ar

8tarfa ])au öfl og þar fer þab fram, sem vjer höfum enga hug-
lnynd um, en ef vjer þekktum þab eins og þab er, mundum vjer
enga stund stíga fæti vorum á jörbina án ótta. Lítil merki þess
8jáum vjer í jarbskjálftum og eldgosum.

Jarbskjálftar eru misjafnir ab afli. Stundum verba menli ab
ems varir vib hræringu, álíka og þegar gengib er eptir hósum;
l )ar sem jarbskjálftar verba miklir, hrynja hús og fara um koll;

fara ú

r

farvegum og taka sjer abra; jörbin rifnar og svelgir
8kóga og fjöll; reyk, loga og ódaun leggur upp úr gjánum.
^firborb jarbarinnar hefst og hrynur, eins og öldur á hafi, svartar

Þ°kur fara yfir jörbina og dunur heyrast í henni. Sjórinn ókyrr-
nst mjög og rótast upp frá nebstu grunnum, en kastar fiskum á
land upp; er opt því líkast ab ætla mætti heimsslit komin vera.

j

n°rburlöndum eru jarbskjálftar ekki mjög megnir; helzt koma
peir hjer á landi; í suburhiuta Evrópu koma þeir opt, en optast

l7
.?eríku. Einn af hinum mestu jarbskjálftum varb 1. nóvember

^‘05, eyddist þá mikill partur af borginni Lissabon, höfubborg
nrtúgals, og 24 þúsundir manna Ijetu lífib á ýmsan hátt. Annar

lnjfig mikill jarbskjálfti varb 5. febrúar 1783 í Kalahríu, sybst á
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ltalíu, fórust þar 40 þúsuiidir mauna, borgir eyddust, fjöli hurlu,

en ný komu aptur, og ár gengu úr farvegum. þá voru jarb-

skjálí'taru þar öí)ru hvoru í 3 ár.

Eldíjöllin gjósa loga, brennisteinsguíu, ösku, glóandi steinum

og rennanda hraunflóbi. Liraunstrauinurinn rennur opt langa leiö,

svo skiptir þingmannaleiÖuin, kólnar sfóan og veröur ab steini.

Sum fjöll gjósa vatnsmegni miklu meÖ fiskum, auri og leöju,

einkum eru þaÖ eldtjöllin í Ameríku. Opt gjorir reykur og aska

daginn ab nóttu. I Andesíjöllunum í Amerfku eru mörg eldfjÖlb

í Evrópu eru 3: Vesuvíus á Italíu, Etna á Sikiley og Hekla
á Islandi. Vesuvíus einn er þó sígjósandi; nótt og dag rýkur

úr honum og grjótib kastast 50 til 80 fet upp úr gjánni. 78

árum eptir Krists fæbingu fórust 3 borgir á Ítalíu ,
Herkulanuni,

Pompeji og Stabiæ, í kaf af öskufalli úr Vesúvíusi, og fórst

þar Ijöldi manna. AriÖ 1834 kom eldur upp í sjónum nálægt

Sikiiey
,

og stór eyja kom upp ; konungarnir á Neapel og Eng-

landi vildu bábir eiga eyna og voru því nær komir í stríö

saman, en eyjan hvarf þá. Um eldgosin á voru landi mætti

semja langa og merkilega sögu. Einna mestar urbu afleibingar

þess, er Skaptárjökull gaus 1783, gjörbist þá hallæri um land allt.

Fjöldi manna dó af harbæri, en kýr, sauðfje og hross fórust

meira en ab helmingi; lá þá vib landaubn.

X. Hrin^lcrd i'rameituuina.

þaö hefir þegar Iengi veriÖ ljóst mebvitund þjóbanna, ab

hiö sama frumefnib sje í hdsstjórn náttúrunnar haft til ýmissa

augnamiba. Heimspekingar hafa sífeldlega hugsab um þessa efna-

breytingu, og skáldin bafa fundib leiksvib fyrir ímyndunarafl sitt

í þessari vísindalegu spurningu, sem er eins merkileg og hún er

ótæmandi. En þab eru vísindalegar rannsóknir á hinuni síbustu

tímum, er einkum hafa varpab Ijósi yfir ebli þessara efnabreyt-

inga, náttúrunaubsyn þeirra og nákvæma samband. Nú vituin

vjer eigi abeins, ab ei’nin breytast án alláts, heldur einnig hitt, a&

þau eru á sífehiri hringrás. þab er líka upplýst, ab ummyndan
sú, sem efnin taka, er naubsynlegt skilyrbi fyrir því, ab aflt

haldist vib, og ab hún framfer eptir fastri reglu og ítrekast hvaÖ

eptir annab án enda.

þab sem í dag heyrir til líkama vorum, sem lifir og starlar

og er oss svo kær, getur innan skainms orbib notab til hins aub-
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virbilega. þessi öinótuiælanlegu öaunindi voru fram til hinna

^íbuátu tíma þaÖ eina, sem menii vissu um breytingar líkamans

°g hin ókomnu kjör hans, [)egar sálin og lítiÖ helir ytirgetiö

nann. A hinum tveim síbustu mannsöldrum hetir þessi grein
vísindanna tekib svo miklum framíörum, aö menn nu geta vitab

hvernig hiö sama frumefni fer ur einu og í annab. I dag er þab
1 einhverri jurt; á morgun í dýrslíkama; síban ferbast þaö í

*°ptinu eba berst í hinum tæra straumi lækjarins eba árinnar;
s 'fcan getur þab hvílst í hinu þögula skauti jarbarinnar, þangaö
l il þaí) byrjar hringrás sína aptur.

Vjer skulum nu stuttlega hugleiba breytiugu efnanna og ferb

heirra
,

hib eiginlega ebli þeirra, náttdruöfl þau
,

sem orsaka

hreytinguna og nytsemi hennar í husstjórn náttúrunnar. Vjer

skulum fyrst drepa á hin einfaldari, og síí)an hin margbreytnari

sainbönd.

I. tíringrás vatnsins í nátturunni. Vatnsgufur þær,

sem eru í gufuhvolfinu
,

gefa Ijóst dæmi uppá rás efnanna.

^atnsgufan er uppspretta regusins og daggarinnar, sem færir

hjuuui visnubu jurtum og dýrum nýtt líf og frjófgar jörbina*

^ heitu sumarkveldi er vatnsgufan opt eins og þoka ytir jorb-
,lmi, eba hún safnast eins og glitrandi perlur á gróba hennar,

hveríur næsta morgun, meb því jörbin og jurtirnar sjúga nokkub
1 sig, en nokkub hverfur vib sólarhitann upp í loptib. Menn telja

^I, ub ef öll vatnsgufa sú, sem er í ioptinu, fjelli í einu á jövb-
lDa

) þá mundi vatnib á henni verba 5 fet á dýpt. þab er því

^ubsrett, ab hin ósýnilega útgufanin verbur ab vera raikil, til þess

loptib haíi ávallt nægan raka og nóg regn geti fallib.

Vatnib er á sífeldri ferb milli loptsius og jarbarinnar. Vjer
^jáum

, hve fljótt þornar af steinum og úr götum, ef hiti kemur,
lyptist þab þá aptur upp til hinna háu skýja tii ab berast

^

1111 í loptínu og falla nibur aptur. Mest er rás þessi í hitabelt-
lllu

» þegar haiib hitnar af hinum glóandi geislum sólarinnar,
^tendur sífeldur gui'ustöpull af því upp í loptib, og gufa þessi
erst

í norbur og subur til hinna kaldari landa, þjettist þar og
yerbur ab dogg

,
regni eba snjó. Vatn þetta berst nú í lækjum

°í? áin í'ram í haíib í hinum köldu og temprubu beltum, en þá
taka hafstraumaruir vib og flytja þab um hulda vegu nibri í

‘ahnu
i hib heita belti til ab byrja aptur hringrás þessa. Hve

°Pt hefir vatnib í'arib ferb þessa frá upphafi heims eptir hinu
Si*tna eilífa lögmáli!

. .
Dögg og regn fellur hjer ab auk ofan í jörbina og þaban

s
J uga rætur jurtanna þab í sig. Jurtirnar snúa lauí'um sínum
IJP ‘ loptib og anda í'rá sjer ósýnilegri vatnsgufu. Dýrin þurfa

°g mikib vatn til ab slökkva þorstann, en verba einnig eptir lögum
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lífsins ab gufa |>ví ilt uin lungun og hubina, sem án afláts gefur

frá sjer vatnsgufu. Mebalmabur gufar frá sjer 2 pundum vatns

á dægrinu, og hin stærri dýr eblilega því ineira. þegar vjer

hugleibnm, hve inörg dýr eru á jörbinni, getum vjer sjeb, ab

litgufan þessi er mikil.

Meiri hlutinn af hverri jurt og dýri er vatn. þegar jurtin

vex, dregur hdn vatnib í sig jafnóbum, en er hún deyr og leys-

ist upp af áhrifum loptsins, þá losnar vatnib frá og hverfur »

loptib. þegar vjer þar á mdti neytum matarins, fer vatnib, sem í

honum er, burt um lungu vor og í gegnum húb vora.

2. Hringrás kolefnisins. Kolsýruloptib er hin perlu-

myndaba lopttegund, er stígur upp í öli, Kampaníuvíni og Sóda-

vatni. I lopttegund þessari er kolefni og súrelni, og er hún veru-

legur partur af gufuhvolfi jarbarinnar. Ab vísu er eigi meira en

1 pottur af kolsýru í 2500 pottum lopts, en líf allra jurta og dýra

er komib undir því, ab loptefni |)etta sje til. Loptib þrýstir meb

15 punda þunga á hvern ferskeyttan þumlung, en í þessum 15

pundum eru ekki meira en 3d grön kolefnis. Jurtirnar draga til

sín loptefni |>etta meb laufum sínum. Væri allt yfirborb jarbar-

innar þurrlendi, þá telja menn til, ab jurtirnar væru á 22 árun»

búnar ab eyba öllu kolefni loptsins og yrbu ab deyja út. En

náttúran kemur í veg fyrir þetta meb því ab gefa loptinu stöbugt

aptur kolefni á þann hátt, sem vjer nú skulum greina:

Eikurnar í skúgunum fella lauf á ári hverju, og í Australíu

fella þær börk. Laufib visnar og leysist upp, og loptib fær aptur

þá kolsýru, sem eikin hafbi frá því tckib. Allar jurtir á jörb-

inni, sem visna, allt þab, sem menn brenna, í stuttu máli allt þab.

sem mætir áhrifum elds og lopts, verbur eptir styttri eba lengri

tíma ab kolsýru og hverfur í hib ósýnilega gufuhvolf. A þennan

hátt fær loptib aptur kolsýru þá, sem þab missir á ári hverju.

En bæbi mennirnir og önnur dýr stybja ab hinu sama. Vjer

neytum af gróba jarbarinnar, meltingin hjá oss kemur honum ]

sama ástand og hann er í þegar hann rotnar eba brennur ofan

jarbar; vjer gjörum hann ab kolsýru og vatni, og öndum honum
frá oss ura lungun og skinnib. þessi breyting er svo fróbleg og

skemmtileg
,

ab þab er þess vert, ab vjer hugleibum hana

nákvæmar. Blab hinnar lifandi jurtar dregur til sín kolsýruna

úr loptinu, en rekur undireins frá sjer súrefnib, scm er í kolsýr-

unni, og heldur því kolaefninu einu eptir. Rætur jurtarinnar sjúga

vatn úr jörbinni, og af kolefni þessu og vatni myndar jurtin

mjölefnib, sykurefnib, feitina og önnur efni. Dýrib tekur nu

mjölofni þetta, sykurefni og feiti í maga sjer, og dregur ab sjer

súrefni úr loptinu gegnum lungun. Vjer skulum setja þetta 1

ljóst dæmi:
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Jurtimar .

.

f

í>ýrin

taka við

kolsýru með blöðunum
vatni með rótunum f

mjölefni og feiti i nær-
ingunni

súrefni um lungun

gefa frá sjer súrefni með
blöðunum, mjölefni ogsv.frv.

i þeirra fasta efni.

kolsým og vatn um lungun

og skinnið, feiti í líkamann.

þannig haldast öll efnin viö. Hib sama efni, t. a. m. kol-
8ýran, er þannig stundum sveimandi í loptinu, stundum efni ennar
uppvaxandi jurtar, stundum hins lifandi dýrs. I dag er hun í

jurtinni, á morgun hefir maburinn neytt hennar og hún er í hans
k'kama, og eptir lítinn tíma getur hún verib komin í líkama
annara dýra.

Öll sú kolsýra, sem jurtirnar svipta loptib, bætist því samt
eigi þegar í stab. Tveir enn þá starfsamari náttúrukraptar vinna

því ab bæta þennan missi. Vjer höfum sjeb, ab þegar jurtirnar
viena, brenna, eba eru jetnar af dýrunum, þá fær loptib aptur

kolefni þeirra sem kolsýru. En allar þær jurtir, sem vaxa á

JÖrbinni, verba eigi þannig ab loptefnum á vissum tíma. þvert á
m <5ti hafa margar þeirra lent nibri í jörbinni og geymst þar um
margar aldarabir. þannig eru öll mólög og kolalög komin af

jurtum, sem geymst hafa þar um margar þúsundir ára. þab,
sem jörbin safnar þannig og felur í sjer, mundi minnka kolsýru
ioptsins, ef abrir kraptar bættu ekki missirinn Af kröptum
Ppssum þekkjum vjer bezt þá, sem mennirnir ko.ma af stab. Á
iúnum síbari tímum hafa menn grafib kolin upp úr jörbinni.

Þ egar vjer brennum þau, saraeinast kolefni þeirra vib súrefni

joptsing, og verbur ab kolsýru í loptinu. Vjer gefum loptinu þab
í hinni sömu mynd og þab hefir ab líkindum haft fyrir millí-

^num ára, þegar jurtirnar, sem nú eru orbnar ab kolum, stóbu í

hlóma og drógu þab til sín. þegar vjer brennum kolum og hverju
u
^
ru

> sem brunnib getur, aukum vjer kolsýru loptsins. Menn telja
td ab 50,000 millíónir vætta sjeu brendar í heiminum á ári hverju,

°S því koma 15000 millíónir vætta kolsýru.

Hinir morgu skelfiskar og skeldýr starfa án afiáts ab þvf, ab
mynda og endurbæta skeljahús sín, sem eru þeim bæbi til vernd-
ar og skjóis; þegar hverr fiskur deyr, verbur skelin eptir, og

j

uyndast vib J)ab kalldög þau, sem hvervetna er ab finna á sjávar-
otninum. í hinum subrænu höfum búa enn minni dýr til hin

Svonefndu marbendilsfjöll eba kúrjelsfjöll, sem opt eru mörg þús-
Un d mílur á stærb. þegar dýr þessi deyja, láta þau eptir skel
Sl na, 0g verba þar af kalklög, sem bera ævaranda vitni um til-

y
eru

,

þeirra og starfsemi. I fjöllum þessum eru 2 fimmtungar
volsýra, sem þar er í eilífum fjötrum. Koisýra þessi er beinlínis
e °a óbeinlínis tekin frá loptinu, og þannig sjáum vjer, ab hafib

15
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dregur ekki lítií) af kolsýru til sín meb styrk þessara fjallmynd-

andi dýra. J»etta hefir gengiö þannig um þusundir ára. Sjávardýr

þessi hlytu því a& ey&a mjog kolsýru loptsins, ef ekki væri ur

bætt á annan hátt. Eitt af því helzta, er vjer viljum nefna »

þá átt, er utgufanin ur jör&inni. Um hella og gjár kemur mikil

kolsýra upp ur jör&inni, bæ&i sem lopt og í vatni, og sameinast

gufuhvolfinu. þab er þetta loptefni, sem er í ölkeldunum, streymir

út dr jör&inni á sljettum Paderborns, í hundaholunni á Ítalíu, en

mest allra í hinum öttalega eiturdal á Java, þar sem bæ&i menn
og skepnur deyja. En miklu meiri er án efa kolsýra sú, sem

kemur upp úr sjávarbotninum, sera er miklu stærri en þurrlendifc-

þannig bætist kolsýran á ýrasan hátt, svo hún minnkar ekki þótt

mikib af henni verbi fast, bæ&i á sjávarbotninum og undir yfirbor&i

jarfearinnar. Kolefnib er þannig á sífeldri hringferb millí himinsins

og jarbarinnar. Vjer getum sagt, ab þab byrji ferb sína me& því

a& koma upp úr jör&inni, gengur sí&an í gegnum jurtir og dýr

og endar fer& sína me& því a& felast í jör&inni ein3 og hör&

steingjör& jurt e&a kalksteinslag.

3. Hringfer& köfnunarefnisins. Vjer skulum nú

minnast á hringfer& þá, sem er margbrotnari, en undireins

skemmtilegri, af því a& hún snertir fremur líkamslíf vort og

heimilislíf. þegar vjer hrærum hveitimjöl í sundur í vatni, og

iátum þa& á síu, þá ver&ur þa&, er ni&ur úr síunni kemur, hvítt

a& lit, en vi& síuna festist efni nokkurt límkennt, er vjer köllum

jurtalím ; ef vjer látum þa&, er ni&ur um síuna fer, setjast til, þ^

ver&ur á botninum efni þa&, er vjer köllum sterkju.

Hveitimjöli& er samsett af þessum tveimur a&alefnum : sterkjn

og jurtalími, og efni þessi eru a&alefni& í öllum þeim jurtum

sero vjer nærumst á. þegar vjer hugleiddum hringfer& kolefnisins,

sáum vjer, hva& var& af sterkju e&a mjölefni jurtanna þegar

dýrin neyttu þeirra; nú skulum vjer huglei&a þær breytingar,

sem jurtalími& tekur þátt í.

Jurtalími& er í því olíkt sterkju og fitu, a& þa& hefir f sjer

kofnunaTefni; loptefni þetta er því nær 4 fimmtupartar af gufu-

hvolfinu. Köfnunarefni er líka í ammoníaki, sem er lopttegund

sú, sem gjörir hina miklu lykt af salmíaksanda og hjartarhorns-

olíu; sje þetta sem skei&vatn, kalla efnafræ&ingar þa& saltpjetur"

sýru. þessi tvö efni, ammoniak og saltpjetursýra, eru í jör&inni,

og draga jurtaræturnar þau til sfn ásamt ö&rum efnum, sem hafu

í sjer köfnunarefni. I jurtunum ver&a þau a& jurtalími. Trefja"

efni& i vö&vum dýranna og eggjahvítan í egginu er sama e&H3

og jurtalími& f hveitinu. þau hafa öll jafnmiki& af köfnunarefni,

og í líkum samböndura. þegar dýri& því jetur jar&arávextina>

færir þa& líkama sínum hin sömu efni og eru f vö&vum þes3 og
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^óbi, og fær þannig hentugt efni til aí> mynda og vibhalda hinnm
ým8u pörtum líkamans. þab eru einmitt þessi efni, sem veita

líkamanum vibgang og vibhalda honum. þannig kemur köfnunar-
efnih ur jörhinni, gengur í gegnum jurtirnar, og kemst á hærsta
8t

*b> þegar þah ver&ur efni í líkama hins lifandi og skynsemi
g&dda manns.

þegar hin óþreytandi efni eru komin svo hátt, ver&a þau
fljátt leib á því. þab er ekki nög, aí) líkaminn allur er á sífeldri

hreifingu, heldur hreifast einnig allir hinir einstöku partar hans.

Þeir eru líkir íbuum í stórri borg, sem fara aptur á bak og
áfram, fækka á hverri stund af því sumir deyja og sumir fara,

en fjölga jafnóbum aptur, af því nýir koma, svo ab allt er orbib

nýtt eptir lítinn tíma. Hin margbrotna líkarasvjel slitnar vib

þessa hvíldarlausu hreifingu svo undrunarlega fijótt, ab hdn þarf

stöbugt ab endurnýjast, svo hun er ný orbin á skemmri tíma en
e^num mánubi. A þessum stutta tíma er hverr partur líkamans
°rbinn nýr, og til þess að þetta geti orbib, fær hann ávalt ný
efni í stab hinna slitnu, sem hann varpar frá sjer. Undireins

°S jurtaKmib á eblilegan hátt er orbib að vöðva, skinni, hári og
Svo frv., tekur þab ab leysast ^upp og breytast, og Hkaminn
hrindir því ab því bunu burt. Án afláts ummyndast þannig öll

efni líkama vors, án þess vjer tökum eptir því eba getum átt

nokkurn þátt í því.

Vjer skulum gefa stutt yfirlit yfir þab, hvernig efnin í

n^ömum vorum breytast og hrindast burt.

Hinn lifandi líkami dregur með andardrættinum mikib súr-
efni til sín úr loptinu. Nokkurr hluti siírefnisins gengur til þess
nö breyta kolefninu, sem er í næringarefnura þeira, sem líkaminn

J^eytir, í kolsýru; annar hlutinn gengur til þess ab mynda hin
‘östu efni líkamans; en mikið af súrefninu fer til þess ab leysa
npp og fjarlægja hin alnotubu og þessvegna ónýtu efni líkamans.
^nrefnið, sem vjer öndum ab oss, er þessvegna mebal þab, sem
kemur af stað efnabreytingunni. Súrefnib sameinast hinum ónýtu
efnum og gjörir þau ab þvagefni, þvagsýru, og svo frv., og fara
Pau burt um nýrun. þvagefnib og þvagsýran hverfa síðan til

j^rbarinnar, þar sem þau áttu upphaflega heima. þar breytast

Pan smám saman í ammoníak, saltpjetursýru og önnur efni, sem
Jnrtaræturnar drógu til sín ábur, og sem nú, eptir umferð sína,
eru vi^búin ab fara í abrar jurtir til að hefja nýja ferb.

En næringarefni þau, er af jörbinni koma, hafa í sjer meira
jnrtalím en dýrin geta tekib vib og hagnýtt sjer. Nokkurr hluti

JWalímsins meltist því ekki, heldur fer burt meb saurindum
yranna. Jörbin tekur vib þeim, og verba þau eins og þvagefnib
S þvagsýran ab ammoníaki og Baltpietursýru. Hinni sömu

15¥
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breytingu tekur og jurtalímib í jurtum þeim, sem ekki eru

jetnar, heldur visna og leysast upp. Líkamir dýranna deyja einnig

og leysast upp á sama hátt eba rotna. Afleibingin af allri

brevting þessari er su, ab köfnunarefnib kemst aptur í þab ástand,

ab jurtirnar geti tekib vib því og sameinab þab efni sínu.

A þennan hátt snýr köfnunarefni þab, er sem ammoníak,

saltpjetursýra og í öbrum samböndum sogast í jurtirnar um
rætur þeirra, eptir margar breytingar aptur til jarbarinnar í ein-

hverri af hinum áburgreindu myndum. Vjer skulum gefa stutt

yfirlit yfir þetta:

Í

köfnunarefni, sem am- f

moníaki, saltpjetursýru,
J

búa til jurtalím.

o. s. fr. frá jörðinni. (

Dýrin taka við . .

a. jurtalími í næringunni 1 búa til a. vöðva og önnur

og súrefui með Jungunum.
|

kerfl.

b. vöðvakjötií næringuaf 1 b. þvagefni og s. frv. í

dýrum og um lungun. ' þeirra rennandi afrás.

í þvagefni og annari afrás

Jörðin tekur við . < dýra; dauðum dýrum og

I jurtum.

býr til ammoníak, saltpjetur-

sýru og önnur sambundin
efni, sem hafa í sjer köfn-

unarefni.

Vjer endum þannig þar sem vjer byrjubum; því jarbvegurinn,

jurtirnar og dýrin taka þátt í þessari hvíldarlausu, saman-

hangandi ferb. þegar efnin í líkömum vorum eru búin ab vera

þeim til nota, eru þau tafarlaust höfb til annars augnamibs. |>ab

er ekki til neins fyrir oss ab reyna, ab verja líkama vorn þessum

fyrirfram ákvörbubu kjörum. Vjer þurfum ekki einu sinni, eins

og Hamlet segir, ab bíba þangab til líkamir vorir rotna. Hin

föstu og rennandi efni þeirra leysast fljótt og fara í abrar myndir

þannig, ab þab, sem í dag er í líkömum vorum, getur ab viku

libinni verib komib í allt annab t. a. m. ráfur eba jarbepli.

f>egar vjer hugleibum, hvernig efni þessi breyta myndum,
opnast augu vor fyrir annari enn stærri efnarás. Meban hib

sama efnamagn rennur hib ákvarbaba skeib sitt, einsog vjer hofum

sýnt, fer nokkurr partur af ammoníaki og öbrum efnum, sem

geyraa í sjer köfnunarefni, en kemur af rotnubum dýrum og

jurtum, upp í loptib og breibist ut sem gufa. Frá lungum og

skinni dýranna gengur einnig mikib af köfnunarefni. Regnib

þvær nu þetta ammoníak ur loptinu og flytur þab til jarbarinnar,

sem þab er komib frá, svo þab geti nært jurtirnar. En regnio

ílytur líka ammoníak í hafib, annabhvort beinlínis eba eptir lækjun 1

og ám. A hverju ári verbur einnig nokkub af ammoníaki, salt-

pjetursýru og þesskyns efnum ab ómengubu köfnunarefni og þess-

vegna gagnslaust fyrir jurtirnar.
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Til þess ab bæta upp missi þennan, myndast saltpjetursýra

stöbugt í loptinu. Köfnunarefnib og súrefnib í gufuhvolfinu

sameinast og myndar sýru þessa me& styrk hinna rafmögnubu
strauma, sem jafnan fara um loptib. Ur öllum eldgosum fer

einnig ammoníak út í loptií). Bábir þessir samansettu líkamir

fiytjast nú af regninu ofan á jörbina, og bætist köíhunarefnib

þannig aptur. Ur hinu mikla nægtabúri gufuhvolfsins tekur

jörbin þannig vib miklu köfnunarefni, en gefur aptur frá sjer

jafnmikib af úmengubu lopti, eptir ab þab hefir gengib í gegnum
uiargar breytingar. Hve undralangan tíma þarf til þess ab allt

köfnunarefni gufuhvolfsins taki þátt í þessu ferbalagi!

4. Hringrás hinna föstu efna. Vjer skulum nú hug-
íeiba hinar mörgu breytingar, sem duptib, þab er hin jarbkynjubu

cfni, sem eru án lífs og eigi geta brunnib en eru þó í lifandi

verum, taka.

Ef vjer brennum einhverja jurt undir beru lopti, þá hverfa

þau efni hennar, sem brunnib geta, en lítil aska, eba efni, sem
ekki getur brunnib, verbur eptir. Aska sú, sem eptir verbur, er

vjer brennum spítu, er vottur þessa. Ef vjer brennum líkama

einhvers dýrs, verbur líka aska eptir. þess þarf valla ab geta,

ab mikil aska verbur, ef vjer brennum mold eba jarbarhnaus.

Hvab nú snertir þá parta jurtarinnar sem brunnib geta, og
sem eru settir saman af kolefni, köfnunarefni og efnum vatnsins,

súrefni og vatnsefni, þá geta menn haft ýmsa ætlan um þab,

hvort efni parta þessara sje komib frá jörbinni eba loptinu. þá
er bæbi ab finna í Joptinu og á jörbinni, og geta því jafnvel

verib frá hvoru fyrir sig. þau efni jurtanna þar á móti, sem
skki geta brunnib, verba ab vera komin frá jörbinni, því þau eru
ekki til í loptinu. þar eb nú enn fremur allt, sem dýralíka-
oaarnir hafa í sjer beinlfnis eba óbeinlínis, er komib af næringu
þeirri, sem þeir fá af jurtunum, þá verbur hib dauba efnib eba
aákan, sem eptir verbur, þegar þeir eru brendir, einnig ab vera
komib af því, ab þeir hafa nærst á jurtunum. Og þar eb hinir

^aubu líkamir dýranna fyr eba síbar hverfa aptur til jarbarinnar,

þá sjáum vjer aptur fullkomna hringferb, sem hin jarbnesku efnin

^iuna lifandi vera án afláts fara. Efni þessi fara nefnilega úr
Jörbinni og í jurtirnar, úr jurtunum í dýrin, meb dýrunum í

jörbina og hefja svo aptur þessa sömu ferb. þab er fróblegt og
skemmtilegt, ab rannsaka nákvæmar þetta ferbalag jarbefnanna.

Jurtirnar draga ekki til sín öll efni jarbarinnar án greinar-
niunar. þvert á móti kjósa þær þau ein efni, sem eru sjald-

b
r«fari, og einkum þau, er bezt leysast upp í vatni því, sem er

1 n ^Itúrunni. Fosforsýra, kalk, magnesia og salt eru hin helztu
a f þessum efnum. Frjófsemi jarbarinnar er því komin undir því
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ab nægö sje af þessum efnum, en víba er lítií) af þeim í jörbinni,

og af því jurtirnar eyba efnuin þessum, verbur ab bæta jörbinni

þann missi.

I óyrktum hjeröbum bætist hann á fljótan og einfaldan hátt.

í skógunum, þar sem laufib og börkurinn fellur af á hverju ári

og trjen rotna smám saman, fara jarbefnin ur jörbinni í jurtirnar

meban þær vaxa og lifa, en snua aptur til jarbarinnar, er þser

visna. Á graslendi fer hib sama fram. Á hverju sumri blóing-

ast grasib, en deyr á haustin, og skilar jörbinni efnum þeim, er

hún lánabi. Næsta vor kemur nýr gróbi, sem lifir af leifum hins

libna árs.

þar sem dýrin eyba ölium gróba jarbarinnar, verbur ferb

efnanna nokkub krókóttari. Jarbefni jurtanna fara þá í maga
dýranna, meltast þar og verba ab blóbi. Blóbker, sem til þess

eru ætlub, taka nu vib hinum ýmsu jarbefnum ur blóbinu og

flytja þau um líkamann, þangab sem þeirra þarf meb. Kerfin og

blóbib heldur eptir saitinu. Fosforsýra og kalk lendir einkum í

beinunum. Hve naubsynlegt hib fosforsura kalk sje í líkamanum
getum vjer sjeb, er vjer minnumst þess, ab þegar bein eru brend,

verba 2 þribjungar þeirra eptir sem hvít aska, og fimm sjöttu

partar ösku þessarar er fosforsúrt kalk. Enn ljósara verbur oss

þab, er vjer athugum, hve mikill hluti jarbefni þetta er af jarbefn-

um líkamans. I fullorbnum manni vega öll jarbefnin til samans

IOV9 pund; hib fosforsúra kalk er 8 pund, en öll hin jarbefnin

2Vö pund, og af því er meira en helraingur salt.

þó ab nú jarbefni jurtanna fari í maga dýranna og þaban

um hina ýmsu parta líkamans og festist þar um stund, þá stöbv-

ast eigi vib þab rás efnanna. því einnig hin föstustu efni líka-

mans breytast og endurnýjast. Beinin endurnýjast eigi síbur en

hinir partamir, svo ab fosforsýra sú og kalk, sem í dag streymir

til þeirra, fer innan fárra daga burt meb öbrum ónýtum efnum

líkamans. En jafnsnart 0g jarbefni þessi hverfa til jarbarinnar,

byrja þau ferb sína ab nýju. Loksins deyr líkaminn allur í einu,

og jarbefni þau, er hann þá heíir í sjer, snúa beina leib í duptib,

sem hann er kominn af. þar leysast þau upp, mest af áhrifum

loptsins, og fara í ný sambönd og verba vib þab hæfiieg til ab

sjúgast af rótum jurtanna.

Allt þab, sem jurtirnar hafa tekib frá jorbinni, gefa dýrin

henni því aptur, bæbi meb efnabreytingunni og þegar þau deyja*

Nýjar jurtir taka þá aptur hib sama efnib, og senda þab aptur

af stab. Ab öbru leytinu er tilbúningur jurtanna svo merkilegur,

ab þær því ab eins geta lifab, ab þær dragi í sig þá fosforsýru,

kalk, og svo frv., sem þær eiga ab færa hinum iifandi verum.

Ab hinu leytinu er jörbin svo fátæk af þessum naubsynlegustu
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^fnum, ab jurtirnar og dýrin eru neydd til ab skila jör&inni hinum
lánubu efnum, þegar lífsskeib J>eirra er á enda. Hverr hinn minn-
sti efnispartur hetír hjer ab auk þá skyjdu, ab bua sig til nýrrar

starfsemi, þegar hin fyrri er á enda. A þennan hátt hefir for-

sjónin sjeb svo um, ab hin litlu efnin nægja meb því ab vera

stöbugt á ferb þessari. Vjer getum þessvegna ekki talib eina ögn
°fna þessara sjerstaka eign vora. Ab þessu leytinu er þab von,
ab hinum kalda náttúrufræbingi virbist þab heimska af oss, ab
elska dupt hins dána. Hvab sem vjer gjörum

, þá getum vjér
ekki hindrab, ab þab fyr eba síbar fari í nýjar myndir jurtalífsins

°g dýralífsins, sem oss eru alveg óvibkomandi.

Hve fljótt fara ekki opt efnin úr líkömum vorum í abra

k'kami! Margar þúsundir farast á ári hverju í sjðnum, jetast þar

^pp af sjávardýrum og vibhalda líkama þeirra. Abrir deyja og
rotna undir beruin himni og jurtir vaxa upp af leifum þeirra. í

hinurn miklu styrjöldum falla opt margar iúsundir manna, og af

frjófsemi þeirri, sem líkamir þeirra veita jörbinni, nærast enn
fieiri þúsundir marga mannsaldra. Kirkjugarbar vorir geta ekki

beldur haldib hinuin daubu leifum. Mörg jarbefni úr líkömum
karla og kvenna fara í ijenab þann, er fær fóbur úr kirkjugörb-
unum. jþótt vjer gætum smurt Jík þeirra

,
sem vjer elskum,

oinsog hinir fornu Egyptar, og vafib þau dúkum, vættum í vaxi,

karpeis og smyrslum, þá væru þau ekki óhult fyrir hinum rán-

gjörnu Aröbum.
Hve undarlega árangurslausar eru ekki hinar heppilegustu

Úiraunir til ab varbveita líkami vora óbreytta ura aldur og æfi!

Eptir langan tíma finna menn gröfina og opna hana. Hinn
l
Jöguli íbúi er þar opt í heilu líki í sinni eblilegu mynd. Utlit

andlitsins er líkt, hin langa hvíld hefir ab eins gjört svipinn svo
aWarlegan, ab hann hefir djúp áhrif á alla, sem líta myndina.

ef einhver nýjungagjörn hönd snertir mynd þessa eba vindsúgur
kemst ab henni, þá hrynur hún saman á augabragbi, og ab eins
lf«b dupt verbur eptir. Eigl alls fyrir löngu fannst í Etrúriu lík

Etrórakonungs frá fornöld. JF'ornfræbingar grófu þar í jörbina og
Wttu á hvolfgrof, er enginn hafbi ábur vitab af. Ótruflub um
Púsundir ára kom hún nú fyrir ljós dagsins. Um lítib gat, sem
£jört var á múrinn, sáu hinír undrandi áhorfendur undrasjón inní

fgröfinni: Konungur sat þar í hásæti meb kórónu á höfbi og veld-

^ssprota í hendi, íklæddur konunglegum skrúba, hjá honum voru
gullker af fornri gerb og skrauti. Öbfúsir urbu menn ab ná þess-

dýra fundi og stækkubu dyrnar. En eptir því sem hamarinn
°g meitillinn stækka gatib, hnígur myndin saman. Smátt dupt,

^íkt reyk, fyllti loptib, þegar inn var komib, og brot af þunnu,
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utbreiddu gulli voru eptir, til sannindamerkis um, ab þetta hefbí

ekki verib sjónhverfing ein.

Um tvö þusund ár geta konungar og höfbingjar varist þv *

a?) dupt þeirra dreifist. En er þab þá víst, aí> þeim meb tímanum
fari betur enn Kromwell — líkama hans var án vægbar dreiít

víbsvegar — eba WikliíTe, — Ösku hans var varpab í hafið —
eba hinum helga Genevova — bein hans voru brennd á greifa-

plázinu og öskunni þeytt í vindinn — eba Mausoius, — kona

hans Artemisia drakk dupt hans — eba Edomskonungi — kalk

var brennt af beinum hans — eba hinum helga Pipin og öllum

konungum af Burbonsætt — skríllinn í París braut upp grafir

þeirra og brenndi líkin öll? Oss þykir skrælingjaleg a&ferb

Tíbetsbua, er brytja lík hinna dánu í stykki og annabhvort varpa

þeim í hafib eba láta þau á kletta til þess hræfuglar jeti þau, og

abferb þeirra, er bua í hlíbum Himalajafjallanna í Austurálfu:

þeir brenna líkin og dreifa öskunni á jörbina. En hvernig sem
farib er meb hina örendu líkami vora, þá er þab hib sama: ab

»þeir eru af jörb og skulu aptur ab jörbu verba«.

Vjer skulum enn bæta vib nokkrum athugasemdum til ab

fullkomna þab, er vjer höfum tekib fram um rás efnanna.

þótt jurtirnar og dýrin ætíb snui aptur í skaut jarbarinnar,

lenda þó ekki öll þau jarbefni, er þau í sjer hafa, á þeim sama
stab, sem þau komu frá. Regnvatnib, lækirnir og árnar skola ó

degi hverjum burt þeim jarbefnum, sem eru naubsynleg fyrir jurt-

irnar og dýrin, og flytja þau af þurrlendinu í hafib. Nægtir efna

þessara þverra ab þessu leytinu daglega, og frjófsemi jarbvegarins

minnkar. En einnig á þes§u er rábin bót. Klettarnir, sem eru

abalefni jarbskorpunnar, hafa í sjer fólgin efni þessi. þeir leysast

upp á ári hverju og bæta jörbinni upp þab, er hun missir, af

því, sem plönturnar og dýrin þurfa. Uppsprettuvatnib leysir upp
efni þessi og flytur þau meb sjer, en skilur þau eptir hjer og

þar. Víba bætist jörbinni þannig þab, sem hiin missir. Sjórinn

starfar einnig ab þessu. Öldur hans hefjast í lopt upp og verba

ab frobu; stormarnir taka saltagnir þær, sem árnar aubga hafib

meb, og bera þær á vængjum sínum aptur á þurrlendib.

Ef þetta daglega endurgjald skyldi ekki nægja til ab vibhalda

frjófsemi jarbarinnar, þá styrkja biltingar jarbarinnar ab því.

Biltingar þessar hafa ætíb orbib öbru hvoru. Hafib þornar stund-

um skyndilega, stundum smámsaman. Hvar sem þab þornar,

þjóta nýjar jurtir upp af jarbefnum þeim, sem árnar hafa borib

á hafsbotninn. Efni þessi taka þá aptur ab vinna hib sama starf,

sem þau unnu, meban þau reikubu á þurrlendinu.

Öll hin ýmsu efni, sem vibhalda öllu lífi á jörbinni, eru

þannig á sífeldri ferb og hreifingu. Hvert eitt þeirra rennur hib
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ákvarbaba skeib sitt. Hvert eitt hjól í hinni miklu heimsvjel

^efir sína ákvörbubu hreifingu, og hvert hib minnsta efni sína

ákvörbubu starfsemi, og auk þessa er hvert eitt tilfelli, sem fyrir

getur komib, fyrirsjeb, og vib því gjört af skaparans mikla, órann-
sakanlega vfsdómi, svo allt nái fullri framkvœmd.

Hve vísdómsfullt, hve abdáanlegt, hve skemmtilegt er allt

þetta! Hve mikilsvert er þaí), sem vjer getum af því lært!

1) Fyrst verfeur oss mebal annars þab ljóst, hve lítil þau
^fni eru, sem allt líf er undir komiö. Eins og myndasmiburinn
býr til mörg mót af hinum sama leir, svo myndast dýr og jurtir

kyab eptir annab af hinu sama efni. Hvab eptir annafe verbur
^ini þetta aptur ab jörb og lopti, er þaö stuttan tíma hefir verib

Undir valdi lífsins. þab eru þessvegna ekki þau efni, sem Iíkamir
vorir eru samansettir af, er þeir síga í grofina og sem, eptir

styttri eba lengri tfma, lenda í einhverjum grösum og síban í

líkömum dýra og manna — og fara einnig meb þeim í skaut

jarbarinnar — þab eru ekki þessi efni, sem líkamir vorir verba

settir saman af í upprisu alls holds. Efni þessi tilheyra hvorki

oinum nje öbrum
;
þau hafa þegar verib í þjónustu margra þus-

onda og eiga enn eptir ab fara í mörg þúsund líkami ábur enn

Opprisunnar mikli dagur rennur upp, er allír eiga ab mæta fyrír

dómstóli hins eilífa. Gubs orb segir einnig, »ab náttárlegum
dkama verbi sáí) nibur en upp muni rísa andlegur líkami.« þab
^egir ab »þeir daubu rísi upp óforgengilegir.« Hold og blób getur
ekki heldur í þessu tilliti erft Gubsríki; þessi jarbnesku efni geta

ekki orbib óforgengileg. En einsog vjer vitum ekki, hvab Gub
hefir fyrirbúib þeim, er hann elska, svo getum vjer ekki þekkt
þá mynd, sem vjer birtumst í fyrir honum; vjer höldum oss vib

þab fyrirheit, ab hún verbi Iík hans sonar dýrbarlíkama.

2) þessi stöbuga, hvíldarlausa hreifing á öllum efnum hinna
lifandi líkama er einnig lærdómsrík fyrir oss í sibferbielegu tilliti.

Eogin tálmun megnar um langan tíma ab stöbva störf þeirra,

okkert villir þau af skeibinu eba kemur þeim til ab gleyma bobum
skaparans. þegar nú hinir daubu hlutir starfa án afíáts og án
hvíldar, cigum þá vjer, sem erum lifandi verur og gæddir skyn-
semi, ab eyba hinu stutta og dýrmæta lífi voru í abgjörbaleysi eba
villa8t af þeim vegi, sem hann hefir vísab? Ab erfiba og starfa

nieban vjer lifum er eitt af þeim sibferbisbobum, sem efna-

fræbingarnir lesa í hinni hvíldarlausu hreifingu efnanna: hreifingu

þessa er ab sjá í klettum jarbarinnar, sem sýnast daubir, í jörb-

mni, í loptinu, í hinum daubu dýralíkömum og hinum visnandi
jurtum.

3) En þetta kennir oss einnig ab láta öll vor störf stefna ab
ákvörbubu, nytsömu takmarki. þegar vjer athugum hin ýmsu
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bj<51 í hinni umfangsmiklu vjel heimslífsins, sem vjer höfum

farib huga yfir, höfum vjer opt orsök til afe spyrja: til hvers

hreifist þetta? hvaba takmark hefir þessi hvíldarlausa starfsemi?

Vjer getum í einfeldni svarab: til þess ab allt haldist vib. En
einsog vjer þekkjum ekki neitt einstakt til hlítar, heldur megum
í öllu, sem vjer höldum oss þekkja, hugleiba þau aubmýktarorb,

er náttúrufrœbingurinn Linne mælti, er liann uppgötvabi eitthvab

nýtt: »nú hefi jeg sjeb skuggann af gubi,« svo þekkjum vjer

ekki hans eilífa, vísdómsfulla tilgang.

þegar jurtirnar t. a. m. meb því ab búa til sterkju og jurta-

feiti úr kolsýru og vatni, og dýrin, meb því ab abskilja þab

aptur og gjöra þab ab kolsýru og vatni, virbast eingöngu vinna

fyrir sig, þá verbur þetta til þess, ab vibhalda líkama dýranna.

Ummyndun sú, sem sterkjan og feitin fær í líkama dýranna, er

í rauninni nokkurs konar bruni. Hiti sá, sem kemur vib bruna

þennan, vibheldur hita líkamans. Vjer þurfum ekki ab minna á

þab, hve naubsynlegur hiti þessi er fyrir lífib. Hitinn kemur, ef

svo mætti ab orbi kveba, vib snúning þess litla hjúls, er kolsýra

og vatn verbur ab sterkju og fitu og hverfur aptur í hib lopt-

kynjaba og rennandi ástand sitt. Ef vjer þannig hugsum um
hvab eitt í líkama vorum, hvort sem þab er smátt eba stúrt,

þá sjáum vjer ab meb Öllu er borin umhyggja fyrir velvegnan

hinna lifandi skepna og vexti jurtanna. Lærum af þessu ab hafa

í öllu nytsamt og ákvarbab takmark fyrir augum.

4) þab er jafn fagurt og þab er skemmtilegt ab sjá, hve

beinlínis og ljúslega allar jurtir þjúna bæbi mönnum og dýrum,

eptir því sem vjer höfum skýrt frá. Ef maburinn hefbi verib á

jörbinni ábur enn jurtirnar voru til, þá hefbi hann verib hin

vesælasta skepna. Hann hefbi þá hvorki getab lifab af jörbinni

nje loptinu, og þarf þó ab lifa af hvoru tveggju eba efnum þess.

þab er jurtin sem kýs, safnar og sameinar þessi úmeltanlegu

efni og tilbýr þau svo, ab |)au geti nært manninn og allar

lifandi skepnur. Skepnurnar varpa aptur í þessa hlýbnu þræla

sína hinum únotanlegu efnum, sem þau hafa ekki lengur nein

not af, til þess þeir tilreibi þau ab nýju. þannig er jurtin

ánaubugur þræll dýranna, og hve fús, hve starfsamur, hve

úeigingjarn þræll er hún? Hún starfar hvíldarlaust þangab til

hún deyr og þegar vorib snýr aptur, rís hún upp og byrjar nýtt

líf, ung og fögur og fús til ab vinna verk köllunar sinnar.

Líbanir og eymd mannlegrar ánaubar er henni ókunn; hún ber

ánægb allar byrbar. Af þessu getura vjer lært margt nytsamt í

þessu lífi.

5) þab er enn mjög alvarlegt ab hugsa um þab, ab hver

lítil breyting á reglu þeirri, sem nú er, getur á augabragbi orbib
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tilefni til þess, ab öll dýr og allar jurtir deyi. Ef herra

náttúrunnar svipti loptib hinni litlu kolsýru, sem í því er, þá
niundu á hinni sömu stund allar jurtir taka ab visna, og eptir

8kamman tíma yrbi enginn gróbur framar sýnilegur á jörbinni.

Og þó gæti maburinn meb öllum skilningarvitum sínum ekki

fundib nokkra breytingu á loptinu. Menn mundu ab eins undrast

hina eybandi drepsótt, er hefbi gengib yfir jurtirnar, og innan

skamms mundu þeir sjálfir og allar skepnur hníga af fóburskorti.

6) Hugleibingar þessar um hreifingar efnanna leiba huga
vorn tii ab athuga hreifingar himinhnattanna, hib hvíldarlausa

skeib, er þeir verba ab renna, án þess efni þeirra breytist í

uokkru. Sú spuming vaknar hjá oss: hvab hefir hringrás þessara

jarbnesku efna, sem snerta oss svo mikib, sameiginlegt vib

pláneturnar og tunglin, er renna hib hátignarlega skeib sitt, og
hin mörgu sólkerfi í hinu ómælanda heimsrúmi? Ferb efnanna
er árleg einsog gangur jarbarinnar kringum sólina, en hvaba
Þýbingu hafa þau í alheiminum?

þó ab kolsýran hyrfi úr loptinu, og sú yrbi afleibingin,

oinsog vjer ábur sögbum, ab öll dýr og jurtir eyddust, þá gæti

jörbin enn varab óbreytt, þótt breyting þessi yrbi á gufuhvolfi

hennar, þá gæti hún enn um þúsundir ára runnib skeib sitt um
sólina og hinn þögli fylgiari hennar, tunglib, meb henni. Líf

þab, sem er á jörbinni, hefir því litla þýbingu í alheiminum.

þab er ab eins stutt erindi í hinu endalausa sköpunarkvæbi.
Gub hefir viljab, ab þessi depill af hans ómælanlega ríki birti

oinnig vísdóm hans og almætti og hve dásamlega hann leibir allt

ab hinu bezta takmarki. Hann hefir viljab, ab hjer væri skynsemi

gæddar verur, sem hefbu hæfiiegleika tii ab kynna sjer verk
hans, skynja þau og dást ab þeim — til ab tilbibja hann, elska

hann og þjóna honurn. »Líf, andi og allir hlutir « eru komnir
ondir þessum vilja hans.

En er vjer nú sjáum, hve lítils virbi mannkynib og allt, sem
meb því er skapab, er, hvílík skelfing verbur þá ab grípa sálir

vorar, er oss kemur til hugar, ab þab geti orbib naubsynlegt
a f einhverjum orsökum, ab allt líf á jörbinni liverfi, og ab líf

ajlra manna á jörbinni hefir eigi meiri þýbingu í alheiminum en
hf skorkvikindisins, sem ekki þekkir annan heim en vatnsdropann,
se*n þab lifir í? þetta eru þau alvarlegustu sannindi, sem
jráttúruvísindin láta oss sjá og viburkenna. En vjer treystum
þeim gubi, sem í öllu þessu birtir vísdóm sinn og gæzku, ab
gsezka hans og vísdómur auglýsist fullkomlega í endir allra hiuta.
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II. Tímatalið.

UreifiDg jarðarinnar er, eins og áí)ur er sagt, á tvennan hátt;

sú er Önnur, ab hún snýst um möndul sinn, eba línu þá er menn
hugsa sjer dregna gegnum hana frá norhri til suburs, hin er sú,

ab hún gengur kringum súlina. Hin fyrtalda hreifing eha snún-

ingur jaröar frá vestri til austurs fer fram á 24 stundum efca súl-

arbring, hin önnur fer fram á 365 dögum og 6 stundum efca einu ári.

Vih hina fyrri hreifinguna, e&a snúninginn, veröa umskipti

dags og nætur. Ðagur telst frá því sól sjest fyrst og þangah

til hún gengur undir. Lengstur dagur hjá oss er 21. júni, þá

köllum vjer sumarsúlstöSur
,

en skemmstur dagur er 21. desem-

ber, þá eru vetrarsúlstöbur. 21. dag marsmánabar er dagurinn

jafnlangur og núttin, þá eru jafndægur um vor, og eins er 22

dag septembermánabar, þá eru jafndægur á hausti. Lengstur

dagur hjá oss er 20 stundir og 55 mínútur, en skemmstur dagur

3 st. 55 mínútur. Norbast í Noregi er sífeldur dagur frá 21 •

maimán. til 21. júlimán. Á Grœnlandi sjest eigi súl á vetrum í

13 vikur. í löndum þeim, sem eru um mtójarí)arlínuna, er dagur-

inn því nær jafnlangur núttinni árib allt, súlin gengur þar því

nær þvert yfir loptib á öllum árstímum, og kemur nútt og dagur

því nær allt í einu. Vjer tökum aÖ vísu svo til orfca, ab súlin

komi upp og gangi undir, en sólin er kyr og jörbin snýst og

gengur krýigum hana. Hverr blettur á jörbinni snýr þannig

stundum upp, stundum til hlibar, stundum nibur, en í himingeiminum

er ekkert upp nje nibur, heldur er þab upp, sem veit frá jörb-

inni, en nibur, sem veit ab henni, og svo er um hvern hnött.

Af gangi jarbarinnar kringum súlina koma árstíbimar; á

norbur og suburhveli jarbar eru þær 4: vetur, surnar, vor og

haust, en uin mibbik jarbar eru þær ab eins tvær, sumar og vetur

eba hitatíb og rigningatib. þegar vetur er hjá oss norburskauts-

búum, er sumar hjá su&urskautsbúum, og svo þvert á múti. Hiti

og kuldi fer eptir því, hver hlib jarbar snýr ab sólinni, og hve

þvert geislar hennar falla á jörbina. Arib er vanalega talib 36o

dagar, en þeim 6 stundum, sem umfram eru, er sleppt þangab

til þær fylla sólarhring, en þab er fjúrba hvert ár, og kallast þab

hlaupár. Hvert hlaupár er 366 dagar og aukadeginum bætt vib

febrúarmánub.

Auk þessara skipta tímans eptir hreifingum jarbarinnar er

honum einnig skipt eptir gangi tunglsins kringum jörbina. Tunglib

fer rúmlega 12 sinnum kringum jörbina á einu ári, og meb tillih

til þess hafa menn skipt árinu í 12 parta. Ekki eru mánubirnir

allir jafnlangir og hefir verib skýrt frá dagatölu þeirra í
gamalh

stöku þannig:
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Ap—Jun—Sept—Nov—þrjátigi cr

einn til hinir kjósa sjer,

febrdar tvenna fjdrtán ber,

frekar einn þá hlaupár er.

Af þvf tunglið er dimmur líkami eins og jörðin, er önnur
ðlib þess jafnan dimm meban sólin skín á hina. þegar tunglib

8nýr hinni dimmu hlib ab oss, sjáum vjer þab ekki og köllum
vjer þá nýtt tungl. fegar tunglib færist ur þessari stefnu, fer

sjást rönd af því eptir fáar nætur og fer hun vaxandi á hverju

kveldi
;

þegar 7 dagar eru libnir frá nýju tungli, er kelmingur

tunglsins bjartur, kölium vjer þá fyrsta kvartil. Fer þá enn
vaxandi í 7 daga þab er sjest af hinni björtu hlib tunglsins og
»jest hun öll ab þeim libnum og er þá fullt tungl. J>á er

tunglib gagnvart sölu og jörbin á milli. Kemur tunglib þá upp
í austri skömmu eptir ab sól er sezt í vestri. f>á fer hin bjarta

Wib minnkandi í 7 daga og sjest þá cigi meira en eystri helm-
íngur þess og kemur þab upp um mibnætti, þá er síbasta
kvartil, og smá þverrar þab síban í 7 daga. þannig hefir þab
verib frá upphafi heims og þannig mun þab verba meban Gubi
bdknast ab Iáta þá niburskipun haldast, sem nu er.

þessar hreifingar tunglsins orsaka sólmyrkva og tungls-
n^yrkva. Ef tunglib verbur sem sje í beinni stefnu frá sólinni

°g jörbin á mílli
,
þá byrgir hun geisla sólarinnar jro þeír ná

e,gí ab skína á tunglib, og verbur þá tunglmyrkvi. Ef tunglib

gengur aptur í beinni stefnu milli sólar og jarbar, þá byrgir þab
uieira eba minna af sólinni meban þab fer fram hjá henni, þá
köllum vjer sólmyrkva, eji væri þó rjettara nefnt jarbmyrkvi, afH þaíi er jörbin, sem verbur myrk eba dimm. Slíka myrkva
geta stjörnufróbir menn reiknab ut mörgum öldum ábur en þeir

^oma. þab er dásamleg tilhögun Gubs, ab tunglib er hæst á
lopti og lýsir því lengst og mest á nóttinni þegar dagarnir eru styztir

J
desember og jandar. þá gjörir líka snjórinn í hinum köldu

iöndum birtu þess meiri.
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Nebst til yinstri handar er tunglmyrkvi
;

nehst til hægr*

handar er tunglib eptir því sem þab er ab sjá frá jörí)inni, sem

er í mibib, ýmist vaxandi eba minnkandi. Efst eru brautir plá-

netanna kringum sdlina, en Merkúrius er of nærri og Neptúnus

of fjærri til þess, aí) brautir þeirra yrbu sýndar á svo litlu rúmi*
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XII. Lofsðngvar.

1 .

Líti jeg um loptin blá

Skýin sem sigla fram silfurglitaban boga,

hálftungls gullnu hornin á,

herinn stjarna, þann tindrandi loga,

þrungna þrumu heimkynnib,

þar sem ab skruggan skæb skekur dunandi hamar,
rekur fjalli högg á hlib,

hittir skóginn og stórvibu lamar:

:|: þú ert raikill, hrúpa’ jeg hátt

himna Gub, jeg sje þinn mátt;

fyrir þinni hægri hönd

hnígur aubmjúk í duptib mín önd. :|:

Lfti jeg langt um útþönd höf,

þar er skjót skipamergb skundar vængjubum húnum,
sökkur djúpt í sjávar gröf,

sjest svo aptur á aldanna brúnum,

þar er sje jeg sverbfiskinn,

hnúburbak, hrosshvelib hart vib stökkulinn glíma,

þar er flögur flokkurinn

ferbast rjettum á vegi og tíma:

:|: þú ert mikill hrúpa jeg hátt,

hafsins Gub, jeg sje þinn mátt,

sjór og hvab þar inni er

órækt vitni um gubdöm þinn ber.

Líti jeg liljum prýdda jörb,

skobi’ jeg ský og strönd, skobi’ jeg dali ng fjöllin;

skobi’ jeg bugbu breyttan fjörb,

breibar ár og vatnsbunu follin,

skobi’ jeg skepnu fjöld ótal

allt frá þeim ormi sem undir duptinu skríbur,

yfir Ijeb í fögrura dal

fjser til himins þar beinfleyg öm líbur:

:|: þú ert mikill hrópa jeg hátt,

heimsins Gub, jeg sje þinn mátt;

lofib himnar, haf og jörb

hann, hvers mætti þib af erub gjörb. :|:

(Eptir Frimann.)
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2.

Svo langt sem augafc eygir

og andinn hugsa má,

ó Guf), mjer gjörvalt segir

þín gubdómstign sje há;

allt ber þjer einum vott

þann vott í vorum anda

aí) verkin þinna handa

sje hvert eitt harla gott.

Almættisorh framsagbi

þín elska nábarþyrst,

og ljóssins blæju lagbi

á lífsins vöggu fyrst;

þá varí) til veröld ný,

allt var meb Jjóma laugab

og loksins mannsins augab

sem allt sig speglar í.

Hvab sástu sál mín fegra

en sólar morgundýrb?
hvab geislar gubdómlegra

um geiminn, sem í býrb?
Hver heldur himni á

þann mikla vörb á verbi

sem veifar ljóssins sverbi?

helmyrkrin hrökkva frá.

Hver heldur lopti hollu

svo heimsins líf ei deyr,

en eptir muggu 7

og mollu

oss miblast regn og 'þeyr?

liver dregur dögg af fold

og skammtar ofan aptur

svo Öllu veitist kraptur,

ei deyi dýr nje mold?

Sá Gub sem hljóbib heyra

af hristing lopts oss gaf,

svo dýrbarorb í eyra

oss óma jörb og haf
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frá lífi, stormi, strönd,

og þrumu hljð&in þungu

og þeirra leiptra tungu

hans votta veldishönd.

Iiver hlób svo hnött meb gæbum ?

Hver hefir sal þann byggt,

er hverfist iaus í hæbum
og hvílist þó svo tryggt?

Hver til bjó tímans leib ?

Hver ræbur ríkjum, öldum

meb rökura þúsundfóldum?j
Hver skapar öilu skeib?

Hver setti skorbur sænum
og sagbi læk og ám
ab dalagrundum grænum
af gnýpum steypast hám?
Hver skipar hafsins hver:

ei lengra en hingab haltu,

þitt höfub beygja skaltu,

þín bára brotni hjer.

Hver byggbi björgin háu

og bjartan jökultind?

Hver plantar blómstrin bláu

vib bunutæra lind?

Hver opnar eldfjalls bust,

þab ægi-býlib auba

meb ógnum ferlegs dauba,

Ó mabur, dupt og dust.

Hver kallar fjöldann fríba

til fjörs úr kaldri mold?
Hver lífgar lífib fríba

og lifandi gjörir fold?

Hver lífgar líka mig

svo þetta kunni kenna

og klökkum huga renna

til þín og bibja þig?

16
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þú GuÖ, sem öliu gefnr

af gæbsku líf og skjdl

og orminn annast hefir

allt eins og heimsins sól —
þjer hljómi hrós og dýrb

af láhi, lög og eldi

og lifandi ’ manna veldi

um allar aldir skýrh!

(J. J. Lund.y

3 .

Upp skapah allt í heimi hjer

ah heibra Gub, vorn drottin;

hih minnsta verk hans mikife er,

um mátt hans allt ber vottinn*

þótt kóngar fylgdust allir ab

meh aub og veldi háu,

þeir megnuhu’ ei hib minnsta blab

ab mynda" á blómi smáu.

þótt englar helgan hafi krapt

og himinsprota beri,

)eir aldrei duptkorn eitt fá skapt

)ótt allir samtök geri.

Jeg grasib undrast minnsta má
um mörk er vex og dali;

hvar fæ jeg orb og þekking þá
um þab aö rjett jeg tali?

Hvab get jeg sagt, er gæti’ jeg ab

þeim grúa manna hrærbur

er heims um lönd í hverjum stab

af hendi guÖs er nærbur?

Hvab get jeg sagt, er sjeb jeg fæ

á sumri skrautiö fríba

og fugla’ er yfir fjöll og sæ
á flugi skjótu líba?
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Hvab get jeg sagt, er blíbur blær

vib blómin leikur hrabur

og hver einn fuglinn hörpu slær

á himin-flugi glabur?

Hvab get jeg sagt, er sjónum í

jeg sje af skepnum grua,

en minnsta partinn þekki af því,

er þar mun nibri búa?

Hvab get jeg sagt, er horfi’ jeg hátt

um himin-geiminn víða

og læt um hann í allri átt

mitt auga hrifinn líba?

Hvab get jeg sagt, er sje jeg her

af sólum brautir þræba,

er allar brosa blítt vi& mjer

og benda sal til hæfea.

Hvab get jeg sagt, til uppheims er

minn andi lypt sjer befur

og engla-skarann skoba fer

er skrúbi ljóss umvefur?

Hvab get jeg sagt? ó málib mitt

ei megnar, gub að lýsa,

hve margt er ástar undur þitt,

hve öflug stjórnin vísa.

þeim drottni, er gjörvalt skapti, skal

hver skepna vegsemd róma ,*

Iians fagurt lof um ijall og dal

og foldar álfur hljóma.

Ó, miklib gub, þjer menn á jörb,

á málum óteljandi,

ó, mikla gub, þú hólpin hjörb

á himna dýrbar-landi.

1G¥
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Gub, einn og þrennur, þakkargjörb

sje þjer og jafnan vari;

vort k>halielúja« hljómi’ á jör&,

en himnar »amen« svari.

(A. H. Brorson . II, H.)

4 .

Gub, nær himinn horfi’ jeg á,

er hendur þínar gjörbu,

hvab er mabur, hugsa jeg þá,

ab hann þú manst á jörbu.

Sólkerfum þú setur rás

sem og ari í geislum

engli skaptir andakrás,

ormi baubst ab veitslum.

Sólir ganga sína leib

sem þu drottinn býbur;

glebi og hrygbar skundar skeib

ab skipun þinni lýbur.

Segul-batt þín-heima hönd,

hörbum skruggum ræbur,

ástar hjóna bindur bönd,

börnum tengir mæbur.

5 .

*

Ohultar en áin Rín

útí ratar sæinn,

gjörvalt flytur gæbskan þín,

gub, í dýrbar æginn.

(B . Gunnlög88on.)
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Þriðji kafli.

I. Jarðarlýsing.

JÖr&in er hnottóít, og því ekki <51ík fuglseggi í lÖgun, þó
meb þeim mismun, ab jörbin er gildari, eba hærri upp um
mibjuna, heldur en til endanna, eba skautanna, og eru þau nokkub

ílöt. Vjer skulum allt ab einu ímynda oss jöröina einsog egg,

og ab endar eggsins sjeu heimskautin, en jafnframt hafa í

huganum raismun þann, er nií gátum vjer um. Ef vjer kljufum

nú eggib eptir mibju á lángveginn, þá verba úr því tveir jafnir

partar, eba klofningar, og þannig eru menn vanir ab ímynda sjer

jörbina, skipta í tvo stóra klofninga eba helminga, og kalla

annan austurhelming ; á honum er Evrúpa, Asía og Afríka,
en hinn vesturhelming; á honum er Ameríka. Meb þessu er

jörbinni skipt abeins í tvo parta, hinn austlæga og vestlæga, og

má álíta Evrópu einsog norburpart, en Afríku einsog suburpart

hins austlæga; hin svonefnda fimmta heimsálfa er eintómar eyjar,

og liggja þær á bábum helmingunum.

1. Evrópa.

Sá partur heims, er vjer byggjum, nefnist Evrópa eba

Norburálfa. Evrópa er minni en Asía, Afríka og Ameríka, og

litlu stærri en Australía eba Eyjaálfan; en íbúar hennar eru

ötulir menn, og ráfca yfir meira hluta hinna álfanna. Til þessa

eru ýmsar orsakir; sú ein, ab löndin eru ekki eins aubug ab

kostum, og í sumum hinum álfunum; eru því íbúarnir neyddir

til ab starfa, en starfscmin eykur afl og dug bæbi sálar og

líkama. Loptslagib er og jafnara þar, hvorki of heitt nje of kalt.

%
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En abalorsökin er fólgin í hæfilegleikum mannflokks þess, sem

þar býr, sem gjörbu þá hæfa til ab taka kristna tru, og uppskera

hennar blessunarríku ávexti. Evrdpa er fyrir norban Afríku, og

er Mibjarbarhafib á milli; en fyrir vestan Asíu, og eru þær

áfsstAr*

Evrópa er 178,630 mílur, en fólkstalan er 302,000,000.
í Evrópu eru þessi ríki: 1. Danmörk; 2. Noregur;

3. Svíþjób; 4. Bretland hib mikla; 5. þýzkaland; 6.

Prussaland; 7. Ilolland; 8. Belgía; 9. Frakkland;
10. Svissaraland; 11. Austurríki; 12. Spánn; 13. Por-
túgal; 14. ítalfa; 15. TyrkjalÖnd; 16. Grikkland;
17. Rússland.

Danaveldi kalla menn Danmörk sjálfa, meb þeim löndum,

sem liggja undir Danastjórn, svo sem ísland, Færeyjar, Grænland,

o. fl. Vesturpartur Danmerkur er skagi, sem liggur norbur af

þýzkalandi, og kallast Jótland; fyrir austan Jótland eru margar

eyjar, smáar og stórar, og liggur um sundin milli þeirra vegur

allra skipa, er fara inn í Eystrasalt. Hinar stærstu þessara eyja

eru: Sjáland, Fjón, Langaland, Láiand, Falstur og

Borgundarhólmur. Jótland og eyjar þessar er hin eiginlega

Danmörk. Landib er frjófsamt og fligurt láglendi; eru sumstabar

hæbir og dalir, sumstabar bækiskógar og veibivötn. Ofrjófsamast

er landib á heibi þeirri, sem liggur eptir Jótlandi, og nær subur

um hertogadæmin. 'Loptslagib er temprab
;

kemur því óáran

sjaldan ab. Korn, nautpeningur og hestar eru landsins mestí

aubur; korn er selt í önnur lönd svo skiptir milliónum tunna.

Ennfremur eru þar ræktabir rótarávextir, einkum jarbepli, olíu-

plÖntur, fóburjurtir og lítib eitt af hör, tóbaki og vibaraldinum.

Landib skortir ab nokkru leyti husavib. þjóbin er starfsöm, og

er þar fjöldi af verksmibjum. Danir eru og sjómenn góbir, og

eru f ríkinu öllu um fjórar þusundir skipa. í landinu er nú

abeins einn háskóli, sem sje Kaupmannahafnarháskólinn; en

meban Holsetalaud lá undir Dani, áttu þeir annan í Kílarborg;

en lærbur skóli er f hverjum kaupstab, og barnaskóli í hverri

sókn. Fólkstalan er 1,864,000.

Höfubborg ríkisins erKaupmannahöfn; hún er á Sjálandi;

þar hefur konúngur absetur sitt; þar er og hib æbsta
stjórnarráb; þar er höfn ágæt, og margar stórar og fagrar

byggingar; má af þeim einkum nefna hinar fjórar konungshalJir,

er liggja í kringum torg eitt; á mibju torginu er reist líkneski

Fribriks konúngs 5., sitjandi á hesti, steypt úr eyri; þá er höllin

Kristjánsborg, hallarkirkjan, Rósenborg, þar sem geymdar

eru kórónur og veldissprotar Ðanakonúnga; svo og rábhúgib,

háskólinn, o. s. frv. f borginni búa nálægt 182 þúsundir manna.
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Til Danmerkur teljast lönd þessi í Nor&urálfu: ísland og
Færeyjar, og í Vesturálfu Grænland, og þrjár smáeyjar f

Vesturindíum.

Færeyjar eru 25 eyjar, og eru 17 þeirra byggbar. Eyjar

þessar eru í Norburhafinu, 50 mílur norbur undan Skotlandi, og
90 mílur fyrir vestan Noreg. Á öllum eyjum þessum eru stand-

klettar mefe sjó fram. Jarbvegurinn er frjófsamur, og eru þar

beitilönd gób. Dinar helztu verzlunaryörur Færeyinga eru: skinn,

tólg, fiskur, lýsi, fibur og steinkol. Á eyjum þessum lifa nálægt

8000 manna, og er eyjunum skipt í 6 sýslur og 7 prestaköll

;

en í hverju prestakalli eru 5—7 kirkjur.

Grænland er, einsog ábur er sagt, í Ameríku, vestur

Undan Tslandi, og er vegalengdin þar á milli 60— 100 mílur.

Davíbssund og BafiTnsfiói greina sundur Grænland og meginland

Ameríku. Ab eins suburströnd lands þessa er kunn; meginlandib

er þakib sífelldum snæ og jökli, og hafib í kringum þab er fullt

af ísi, nema fáa mánubi af sumrinu. fbuar Grænlands eru 7000
ab tölu; búa þeir um sumur í skinntjöldum, en um vetur í kofum,
sem þeir hrófa upp ur mold og grjóti. Kjöt af hreindýrum,

selum og hvölum er viburvs^ri Grænlendinga; stundum eta þeir

einnig hunda og nvítabirni. Grasib sprettur þar mjög fljótt, og
er fagurgrænt; mun landib þessvegna hafa verib kallab Grænland;
hafib umhverfis er einnig grænt, og er þar mikib af hvalfiskum.

Tamin dýr eru þar engi, nema hundar; liggja þeir uti allan

veturinn, og grafa sig í fönn. þeir eru vandir á ab draga sleba.

Verzlunarvörur Grænlendinga eru: selaskinn; hreinbjálfar, refa-

og bjarndýra-skinn, . lýsi, æbardún, náhvalatennur, o. s. frv.

Stjórn Ðana hefur sent þangab presta, og hafa nu flestir Græn-
lendinga tekib kristna trú, en menntan er þar allt ab einu engin,

ab kalla má.

ísland skulum vjer hugleiba síbar.

Ef vjer förum nií í norbur frá Danmörku yfir Jótlandshaf,

þá komum vjer til Noregs. Land þab er aflangt, og liggur,

ab kalla má, í norbur og subur. Svíakonungur er nu konungur
yfir Noregi, en um 400 ár hofbu Danakonungar þab til umrába.

í Noregi eru fjöll mikil, og eru raörg þeirra jökulfjöll, og má
heita ab landib allt sje eintómur fjallaklasi. Dofrafjoll liggja

yfir landib þvínær þvert. Undirlendib ab norbanverbu vib þau
er ab eins rönd ein, en sunnantil vib þau er þab breibara. Hinn
hærsti tindur á DofrafjÖllum er Snæhettan (7500 fet), og á Löngu-
fjöllum, er liggja í subur frá Dofrafjöllum, Skagastólstindur (7850
fet). Milli fjallanna eru breibir og grösugir dalir; renna um þá
ár margar, er spretta upp í jöklunum. Landib er betur fallib til

kvikfjárræktar en komyrkju; má þó opt fóbra fjenab á berki,
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þangi, kvistum, mosa, beinum og þvílíku. — Hin lægri fjöll eru

vaxin stdrum barrvibar- og birki-skdgum, og lifír þar íjöldi villi—

dýra; í fjöllunum eru málmar, einkum kopar, og gnægb af járni.

Veibi er bæfci í Norburhafinu, sem er fyrir vestan landib, í hinum
mörgu fjörbum landsins, og í ám og stöbuvötnum. Hinir helztu

atvinnuvegir Norbmanna eru: verzlan, einkum timburverzlan,

málmnám, glergjörb, kvikfjárræt, fiskveiM og dýra-
veibi. Hib mesta járnnám er vib Fritsey, og hib mesta koparnám
vib Reyrás. Norbmenn eru í hinum mesta uppgangi í Öllu.

Stærb landsins er hjerumbil 6000 mílur; fólkstala rum iVs

millíón.

Höfubstabur landsins er Kristjanía, en hinn merkasti

verzlunarstabur á vesturströndinni er Björgvin. Norbur í þránd-

heims stifti er hinn gamli stabur Nibarós.; þar er dómkirkja

mikil og fræg. Norbmenn hafa sama bókmál og Danir, en

munnmálib líkist meira íslenzku.

Svíþjób er fyrir austan Danmörk og Noreg; liggja lönd

Noregs og Svíþjóbar saman í norbur og suburátt, en milli

Svíþjóbar og Ðanmerkur er Jótlandshaf og Eyrarsund. Stærb

Svíþjóbar er 8023 D mílur, og ^fólkstala rumar 4 millíónir.

AHur norburhluti Svíþjóbar er líkur Noregi; þó eru fjöllin lægri,

en stöbuvötnin stærri. Suburhluti Svíþjóbar er fiatlendari og

líkur Danmörk; þar er vel fallib til kornyrkju.

Atvinnuvegir Svía eru nærfellt hinir sömu og Norbmanna,
nema hvab fjárræktin er minni. I Svíþjób fæst hib bezta járn

sem til er. þar er og unnib ágætt Ijerept. Hofubstabur landsins

er Stokkhólmur; þar hefur koniíngurinn absetur sitt; íbúar

eru um 150 þás. Gautaborg er verzlunarstabur mikill vib

Jótlandshaf; nálægt borg þessari er foss mikill, sem heitir

Tröllhetta. Lengra í norbur eru Uppsalir; þar er göfug

dómkirkja; þar í grennd er og Dannemora, hib bezta járnnám

í Svíþjób. Svíar, Norbmenn og Danir eru skyldir oss íslendingum

;

á fyrri öldum var um tíma einn konungur yíir þessum 3mur
ríkjum.

Ef vjer förum nú í vesturátt yfir Englandshaf (svo kallast

haf þab, sem er milli Englands, Hallands, þýzkalands, Danmerkur
og Noregs), þá komum vjer ab eyju einni mikilli, sera kallast

Bretland hib mikla (eba England og Skotland), og þar fyrir

vestan er Önnur eyja, konungsríkib Ivland. Yfir öllum þessum
löndum ræbur einn konungur; stærb þeirra er ekki fullar 6000

mílur,. en fólkstala er 32 millíónir. Sjeu einnig taldar meb
hinar miklu eignir í öbrum heimsálfum, þá er ríki þetta hib

voldugasta, aubugasta og fjölbyggbasta í heiminum. Fólkstala

aUs ríkisins er 203 mill.
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Javfrvegurinn er frjófsamt akurlendi, móar, mómýrar og
Tiokkur fjalllendi; en jörbin er ágætlega ræktub og notub.

^ornyrkja er þar mikil, einkum bygg og hveiti; afarfjöldi er þar
a f ágætum hestum, nautum og saubpeningi. Eílir þab mjög
fjórræktina, ab bufje getur gengib þar uti, ab kalla má, allan
v oturinn. Auk þessa eru þar ræktabar allar þær jurtir og trje,

sem geta þróast undir því himinbelti; eigi gefur landib svo mikib
^orn af sjer, ab nægi handa hinum mörgu íbuum þess, og er

Því talsvert. korn flutt þangab ab á ári bverju frá öbrum löndum.
Skógar eru þar ekki miklir. FjÖlIin eru aubug af málmum,
einkum járni, eyri, blýi og tini ; salt er þar ágætt, og ógrynni

steinkola, sem brennt er í eldstóm, ofnum og gufuvjelum, sem
uó tíbkast hvervetna í ríki þessu. Mikib aí kolum er selt í

Önnur lönd; yfir 1000 skip gjöra ekki annab en flytja kol úr
einni borg, sem heitir Nýkastali (Newcastle). Bretar gjöra,

eins og Frakkar og Hollendingar, ut fjölda skipa á ári hverju;
eju á skipum þessum um 2000 Ijettapiltar, auk aunara sjómanna.
A hvalaveibar fara yfir 100 skip, og á síldarveibar mörg hundrub.

Verksmibjur, ibnabur, sigling og kaupverzlan hafa náb meiri

fullkomnan á Englandi, en í nokkru öbru landi. Jafnvel hin
algengustu verk, t. a. m. olgjörb, plæging, jivottur, o. s. frv.,

f,afa náb þei rri fulikomnan sem sýnir, hve Iangt menn komast
°reb þekkingu og ástundan. Kaupskip Breta fara um öll höf,

hlabin hinum nytsamasta og dýrasta varningi. Mebal hinna mörgu
hluta, sem Bretar gjöra meb hagleik miklum, og selja Öllum

Þjóbuin lieimsins meb ærnum ábata, má einkum néfna allskonar
u Uar- vibarullar- og lebur-varning, allskonar járn- stál- silfur-

gull- og kopar-smíbi; allskonar gripi úr steini, postulíni, gleri og
tr

Je , og allskonar nytsöm verkfæri. Meb lofsverbum kappsmunum
^afa Bretar fundib upp allskonar vjelar til ab tilbua hluti þessa
meb, og spara þeir sjer þannig bæbi tíma og verkamenn, sem

aptur fá tíma til ab starfa ab öbrum nytsömum verkum.
Vfir J00 skurbir, færir hafskipum, eru grafnir um landib; ("á

einurn stab sigla menn t. a. m. heila klukkustund ígegnum
hrítarfjall; á öbrum stab undir borg, sem heitir Islington, og

^ þribja stabnum eptir murabri rennu, sem er 38 fet fyrir ofan

Jorbina. Járnbrautir eru og víba um landib; sú, sem liggur frá

Lundúnum til Greenwich er yfir húsunúm einsog brú yfir vatni,

°S húsþökin eru fyrir neban eins og öldur á hafi. Meb þessu
^dti má fara á skipum og gufuvögnum þvínær um allt landib
fram ög aptur.

Fyrir rúmum 80 árum var abeins hálf áttunda millión manna
d Lnglandi sjálfu, en á þessu tímabili hafa akuryrkja, kvikfjárrækt

°o allskonar íþróttir tekib þeim framförum, ab nú framfleytir
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landib meir en helraingi fleiri íbuum. Eigi er samt alsæla í

landi þessu, fremur en öbrum
; ungbörn eru notub til vinnu í

verksmibjunum
;

læra þau þar engan hlut, er þau þurfa á ab

halda, þegar þau fara þaban. Stjdrnin er hirbulítil um menntan

alþýbu, og þar eru engir alþýbuskólar, abrir en þeir, sem einstakir

menn meb samtökum hafa stofnab. Vegna þessa eru fleiri

fáfróbir, spilltir og fátækir menn í landi þessu, en í nokkru

öbru, og fátækratillög eru þar ákaflega mikil. I Skotlandi er

betur ástatt meb þetta, en Irland er í öllu eptirbátur.

Höfubstabur Englands, Lundiinaborg, er hin stærsta borg í

Evrópu; fólkstala er þar eins mikii og í sumum konurigsríkjum;

er hiin nu yíir 3 millíónir. Vegurinn umhverfis borgina er nær-

í’ellt 3 þingmannaleibir, og fara póstar um hana eins og annar-

stabar milli borga og hjeraba. En þar eru líka fleiri spilltir

menn og aumingjar, en í nokkurri annari borg í Evrópu. Mönnum
hefur talizt svo til, ab um 30,000 manna vakni svo þar ab

morgni, ab þeir ekki viti, vib hvab þeir eigi ab lifa þann og

þann daginn. Lundunaborg er liinn mesti verzlunarstabur í

heiminum, og eiga þar heima mjög mörg skip. Næstur bær
Lundunum ab stærb er Liverpool; þar eiga heima mörg skip;

eigi all langt þaban er Manchester; sá er mestur handibna-

stabur á EnglandiTí A milli þessara borga er járnbraut mikil;

má fiira eptir henni 7 mílur vegar á hálfri annari klukkustund í

gufuvögnum. Liggur braut þessi hjá höfninni í Liverpool nibur

í jörbina, svo undir borginni Liverpool, þá um sljettlendi eitt, þá
um mýrar, þ'á gegnum hæbir, og eru víba brýr yfir brautinni.

Birmingham og Sheffield eru mestir verksmibjustabir á

Englandi; í Leeds er mestur ullarvefnabur. Dublin er höfub-

borg írlands, og Edinborg heitir höfubborgin í Skotlandi.

Fyrir norban Bretland hib mikla eru Orkneyiar og

Hjaltland.
Fyrir sunnan Danmörk og Eystrasalt er þýzkaland eba

þjóbverjaland. þab liggur hjerum bil í mibri Evrópu, og er þab

mikib land og vel yrkt. Á fyrri öldum var land þetta eitt ríki,

en nú er þab skipt í mörg smá ríki, sem þó ab nafninu eru \

sambandi sín í millum. Stærb lands þessa er lijer um bii 10,000

mílur, og íbóar hjer um 41 millíón. Prussakeisari hefir

land þetta til umrába. Auk Prusslands eru þar þessi konungs-

ríki: Hannóver, Saxland, Vurtemberg og Bæjaraland, og þarabauki

mörg hertogadæmi og smáríki.

Ab landslagi til er norburhluti þjóbverjalands líkur Dan-
mörku, nema ab því leyti, ab skógarnir í þjóbverjalandi eru furu-

skógar. Mibbik og suburhluti landsins er ab miklu leyti fjall-

lendi; þessvegna koma hinar miklu ár upp sunnarlega, og renna
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* worbur; Rín, Veserfljótib og Saxelfur renna í Englandshaf,
er* Oderá í Eystrasalt. Á þjó&verjalandi vaxa ávextir norbur-
^anda, og einnig nokkrir subrænir ávextir, svo sem vínvifeur. í

Oöllunum eru víba ölkeldur, og allskonar málmar. Gnógt er af

salti og saltpjetri í landinu. Saubfjárrækt er mest á Saxlandi; í

^estfalen er mikil svínarækt; hestar eru ágætir í Mecklen-
ö ° rg. þjdbverjar eru vel búnir allskonar íþróttum ; er þar mikib

^míbab af vopnum og smágripum ur málmi og postulíni, unnin
Ijerept og klæbi, o. s. frv. Ibni og sparsemi er víba hin mesta
unan alþýbu. þjóbverjar eru málmnámamenn miklir; þeir eru

rniklir vísindamenn, og semja þeir fjölda af bókum í öllum
v«sindagreinum. þab var og hjá þjóbverjum, ab prentlistin var
u ppfundin.

Hinar mörgu ár, sem renna gegnum landib, greiba fyrir

kaupverzlaninni ; áin Rín er þeirra merkilegust; Iandib beggja

vegna vib á þessa er eitt af hinum fegurstu og au&ugustu löndum
* Evrópu. Um þjó&verjaland renna samtals hjerumbil 500 ár,

og eru 60 skipgengar. Ví&a eru þar langar járnbrautir, og ljölga

b®r á ári hverju. Mebal helztu kaupstaba má telja: Hamborg,
3ú borg liggur vib Saxelfi, eigi langt frá mynni hennar, og má
bana telja mebal helztu verzlunarsta&a f heimi; Lýbika vi&

Eystrasalt; Brimar, vib ána Veser; þar er verzlan, einkum
uie& tóbak; Leipzig; þar eru á ári hverju haldnar þrjár miklar

kaupstefnur; sækja þangab menn ur fjarlægum löndum, jafnvel

ör Ásíu og Ameríku. I Leipzig er mikil bókaverzlan.

Prussaveldi er mikib land í nor&urhluta þjóbverjalands,

°g svo hib eiginlega Prussland, sem er sendib strandlendi

Eystrasalt, sunnanvert. Berlín er þar höfu&sta&urinn
;
þar

eru margar verksmibjur og verzlan mikil. Ibúar eru þar 830,000.

Vib Eystrasalt eru þessar borgir merkastar: Stralsund,
ktettín, Danzig, Elbing, Königsberg og Memel. þa&an
er einkum flutt korn og timbur. I hjerabinu Slesfu er mikib
llnni& af góbum Ijereptum

;
þar eru einnig málmnámar miklir.

Ví&a um landib eru verksmibjur miklar. Prússar eru starfsamir
luenn og menntabir vel; háskólar þar eru hinir ágætustu í öllum

víöindagreinum. Á hinum síbastlibnu árum hafa Prússar aukib
mJÖg veldi sitt f Norbur-þýzkalandi.

1 austurátt lrá su&urhluta Englands, en fyrir vestan norbur-
oluta þjóbverjalands er Holland eba Niburlönd. Niburlönd
er landib kallab af því a& þa& er nibursokkib og mýrlent flat-

lendi, þvínær grjótlaust; var nokkur hluti þess ábur sjáfarbotn,

°g ver&ur ab vibhalda flóbgörbum me& ærnum kostna&i til ab

^

erja landib ágangi hafsins. Stundum fer þó sjórinn yfir; ári&

1421 gróf sjórinn flóa inn í landib; eyddust þá 72 þorp, og
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100,000 manna fórust. Sumstaíiar eru heibar og flæbilönd. Landih

er ágætlega vel yrkt; mýrarnar eru þurkafcar upp, einkum meí)

skurímm, og gjörbar ab bezta beitilandi, en heibar a& kornökrum;

allt er notab sem bezt má verba, enda er velmegan þar mikiþ

og fálksfjöldi ærinn á svo litlu landi. Stærb landsins er 596 O
mílur, en fólkstala þvf nær 4 millíónir.

Um landib eru grafin mjög mörg síki, og eru þau mebfram

hinir eiginlegu vegir í landinu ; er farib eptir þeim á bátum, en

báta þessa draga hestar, er ganga á síkisbökkunum. Beggja

vegna við síkin eru forsæluvegir (þar sem stn eikaröb er grób-

ursett á hvora hlib), ekrur, bæir og skemmtistabir. þar er skortur

inikill á góbu neyzluvatni, og svo er þar rakasaínt, ab varla er

unnt ab verja nokkurn hlut fua. A síkjabökkunum eru garbar,

til ab verja landib umhverfis vatna ágangi. Hefur hver tiltekinn

garbpart, sem hann á aí> sjá um, og er skyldur til ab endurbæta,

nær sem nokkub ver&ur ab. Hollendingar stunda mjög kvikfjár-

rækt, og selja mikib af gó&u smjöri og ostum; einnig rækta þeir

mikib af aldinum og blómum; þeir bleikja Ijerept, bua til pappfr

og spinna tvinna. Einnig stunda þeir mjög fiskiveibar og kaup-

verzlan, og eiga eignir miklar í öbrum heimsálfum, einkum Asíu.

Skógar eru þvínær engir í landinu; neybast því Hollendingar til

ab kaupa tirabur abflutt úr öbrura löndum
,
og í suraum árum

einnig korn.

Hinir helztu bæir eru: Amsterdam; húsin í bæ þessum

eru byggb á staurum, sem reknir eru niÖur í veituna, því borgin

stendur á mýrlendi;
|

þannig eru einnig fleiri borgir byggbar í

líollandi; bær þessP er einn af hinuin mestu verzlunarstöfcum f

heimi; þá er og Rotterdam mikill verzlunarstabur. í norbur

frá Amsterdam er hib stærsta síki í Hollandi; þa& er 120 fet

á breidd, 22 fet á dýpt og 12 mílur á lengd. Haag heitir

abseturstabur konúngsins.

Fyrir sunnan Holland og vestan mibbik þjóíverjalands er

konúngsríkií) Belgía; þab er lítib land, en fjölmennt, og ágætlega

yrkt; þar eru bæbi fjoll og sljettlendi, og gnægb er þar málma
og steinkola. þjóbin er glablynd og starfsöm, borgirnar fagrar og

rammbygbar, þorpin skrautleg, stór og aubug; landib allt er einn

aldingarbur. í Belgíu er mikill fjöldi af gufuvjelum, er vinna

ab allskonar ibnabi. Bryssel heitir höfubstabur landsins; þar

er hib nafntogaba, fagra rábhús. Belgía er 535 mílur, en

fólkib 5 millíónir.

Fyrir sunnan Belgíu, en vestan þjóbverjaland, er hib mikla

lýbveldi, Frakkland; stærb þess er 10,000 mílur. Takmörk
þess eru: ab norban sundib milli Englands og Frakklands, og

Belgía; ab vestan Atlantshafib; ab sunnan Spánn og Mibjarbar-
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hafib. Landib er frjófsamt, og lifa í því yfir 36 millíónir manna-
^arís er böfubstaburinn

,
og hin stærsta borg í Evrópu, næst

Lundunaborg; fólkstala er þar um 2 millíónir. þar eru margar
u^iklar hallir og skrautbyggingar, en einnig miklir lestir og ósibir,

°g margar þusundir ölmusumanna. Stórar ár renna um landifc,

0g margar hiuar smærri eru skipgengar; þar eru einnig mörg
bundrub síki grafin meb ærnum kostnabi. Má því flytja varning
á skipum um meginhluta landsins. Járnbrautir eru þar afar-

margar, og fjölga óbum. Ain Leira (Loire) skiptir landinu í subur-

°g norbur-Frakkland; í suburhlutanum vaxa subræn aldini. Af sjó-

borgum í Frakklandi eru þessar merkastar : R ú b a (Rouen) ogHavre
de Grace vib Englandssund ; Nantes og Bordeaux vib At-
*antshafib, og Marselja vib Mibjarbarhatib. Nærfellt í mibju
laudinu liggur borgin Lyon; þar eru geysimiklar handibnir. Hib
helzta, er landib gefur af sjer, er þetta: vín (V25 partur landsins
er plantabur vínvibi), vibsmjör, vibaraldini, silki, salt og málmar.
þar er unninn allskonar silki varningur

,

klæbi, ur, sápa, post-
u b'n, pappír, allskonar skraut- og óhó f s- varningur. Kaup-
verzlan Frakka er því mikil. Frakkar senda einnig á fiskveibav
uokkur hundrub skipa, einkum tilíslands. Afhestum, nautpeningi

9g saubfje er ekki nægilegt til í landinu, eigi heldur af skógum.
* landinu eru ólfar og birnir. Frakkar eru fjormenn miklir, og

Jj®fur tunga þeirra og sibir utbreibst víba um heim. Alþýba er

l)ar lítt menntub; valda því mebfram katólskir sibir, og hefur til

skamms tíma nærfellt helmingur alþýbu verib ólæs.

Hin himingnæfandi Alpafjöll liggja um mibbik Evrópu. Hinn
)a2rsti tindur á fjöllum þessum er Mont-Blanc, hærst fjalla í

>vrópu (14,764 fet). Yfir fjöll þessi eru lagbir vegir subur á
Ralíu, Hinn fegursta og stórkostlegasta veg yfir þau lagbi Na-
poleon hinn mikli, þegar hann rjebi löndum þessum; liggur vegur
8
/

1 yfir fjallib Simplon, en þab er 10,000 feta hátt. Yfir 200
°gurlega djópar gjár eru bruabar, og víba liggur vegurinn gegnum
standbjörg. Nú eru Frakkar og ítalir í sameiningu nýbúnir ab
pafa göng í gegnum Alpafjöllin (gegnum fjallib Mont Cenis), eru
lau göng önnur míla ab vegalengd; eptir þeim liggur járn-
raut, 0g geta menn nú ekib á gufuvognum ígegnum Alpafjöllin,

°S undir þeim. þetta er eitt af hinum mestu mannvirkjum í

°g hefur verib til þess kostab ógrynni fjár. Yíba á Alpa-
fjöllum oru klaustur; búa þar múnkar, sem eru skyldir til ab taka

.
ferbamönnum, og veita þeim beina; og á fjallinu St. Bern-

^urd eru hundar hafbir til ab leita uppi ferbamenn, sem villst

,

a
5 um háls hundunum er fest bjalla, og flaska, sem er í

hressandi drykkur.

Vestantil í Alpafjöllum
,

austanvert vib Frakkland, er hib
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fagra Svissaraland; eru þab mörg smá bandaríki, sem Öll

eru í sambandi sín f milli. Fjöllin þar eru þakin jökli, og undan

jöklunum hafa hinar stærstu ár upptök, t a. m. áin Rín, sem
rennur eptir þjóbverjalandi, og áin Rhone, sem rennur ígegnum

Frakkland. í giljunum eru margir fossar; sumir þeirra eru um
1000 feta háir. Ur Ijöllunum falla opt skribur og snjóflófc. Áriö

1806 fjell skri&a, sem var 1000 fet á breidd, og 100 fetáþykkt;

undir skribu þessari urí)u 4 þorp og 400 manna. Dalirnir miH>

fjalla þessara eru fagrir, og ví&a eru stór og fögur vei&ivötn.

A Alpafjöllunum eru haggæí)! fyrir biísmala;'! þar gengur hiö

orblagba Svissarafje.^ En Svissarar eru eru ekki einungis hirbarar

á Alpafjöllura
;

þeir eru einnig starfsamir ibnabarmenn. í Genf
og Neufchatel er tilbúinn ijöldi mikill af úrum á ári hverju.

I Svissaralandi vex eigi mikib korn; skógar eru þar talsverbir,

en engir málmnámar. í sumum hjerubum þar er ekkert af braubi

haft til matar, heldur eintóraur ostur og mjólkurmatur. Flestir

Svissarar eru þjóbverskir, nokkrir frakkneskir, eba þá ítalskir.

Stærb landsins er 752 mílur, en fólkstalan þvi nær 3 millíónir.

Austantil í Alpafjöllum og fyrir austan og norban þau er

hib raikla keisaradæmi Austurrfki; stærö þess er um 12000
raílur og fólkstala alls um 36 millíónir. Ríkib allt samanstendur

af 3mur pörtum, semeru: 1) Austurríkislönd og Bæheimur,
í landsuburhluta þjóbverjalands; höfubstaburinn erWien eba Vín-

arborg; íbúar eru þar yfir 800 þúsundir; Tríest er verzlunarborg

mikil vib Mibjarbarhaf
;

í Dónár-dalnum er borgin Linz; þar er

talsverbur ullarvefnabur. LÖnd þessi eru fjöllótt, og aubug al

málmum, salti, skógum, víni, allskonar korni og aldinum. Jafn-

vel Englendingar kaupa járn úr námunum í Steiermark.
Verksmibjur og handibnir eru þar raiklar, og er þaban seldur til

annara landa klæbis-trje-smíbis-stál og járn-varningur, ennfremur

Ijerept, glergripir o. fl. , allt ab gæbum eigi síbur en frá Eng-

landi og Frakklandi. Austurríkismenn eru glablyndir og góblát-

legir. Vestasti hluti landsins heitir Tyrol, í mibjum Alpafjöllum

;

þar er margt mjög líkt og á Svissaralandi. 2) Konungsríkiö

Galizía, fyrir austan Austurríkislönd ; þab er skógland og korn-

land gott, en illa yrkt, því bændur þar eru latir. í landi þessu

eru saltnámar miklir. Námarnir eru orbnir svo stórir um sig»

ab nibri í þeim eru byggbir samkomusalir, geymsluhús, hestbús,

kirkja, o. s. fr. þegar blysin loga þar nibri, blika veggirnir 1

uámunum meb ýmsum litum. Ofan í námana liggur stigi meo

1000 höptum; þarabauk eru op mörg, sem dregib er upp um

hvab sem vib þarf. 3) er konungsríkib Ungarn, fyrir sunnan

Galizíu. þab er ab náttúrunni til eitt hib aubugasta land 1

Evrópu. Land þetta skortir ekkert þab, er önnur lönd geta n
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sjer; þar er gnœgb af búfjenabi, korni, víni, tóbaki, og allskonar

ínálmum. En alþýba er þar ennþá lítt menntub, því hún hefur

Þolab ánaub mikla. þab eru því einkum hinir morgu þjóbverjar,
seöi í landinu búa, sem stunda náma og handibnir. Hin helzta

b°rg þar heitir Pest; íbúar yfir 200 þús.

Austurríki rekur mikla verzlan á landi vib margar þjóbir.

^óná, sem er 400 mílur á lengd, rennur um Austurríki og

^ngaraland.

Takmörk Frakklands ab sunnan eru Pyrenæaljöll; er þab
skógi vaxinn fjallgarbur, 50 mílur á lengd. Fyrir sunnan Pyre-

^æafjöll er ferhyrndur skagi; þar eru konungsríki 2, Spánn og
^ortúgal, og er Portúgal vestar. Lönd þessi hefur guð útbúið

^inum beztu kostum, en íbúamir nota þá ekki; trúin er katólsk,

°g mjög hjátrúarblenbin
;

þjóbin hefur átt illa höfbingja, og er

Wí fátæk og fákæn. Margar borgir úa af ölmusumónnum
,
og

rseningjasveitir eru í mörgum hjerubum. Fjöldi þorpa er í eybi.

^ öeinni tímum virbast landsmenn vera farnir ab þekkja lægingu
Slna, og hafa löngun til ab taka sjer fram

,
en dramb Spánverja

°g leti Portúgalsmanna er því til tálmunar.

Hib helzta, er iandib getur af sjer, er vín, vibsmjör, og
snbram aldini (sítrónur, appelsínur, kastaníur, fíkjur o. s. fr.).

^nnnantil á Spáni vex viðarull og sykurtrje. Ennfremur er á

^páni mikil gnægb af málmum, nokkub af hrísgrjónum og silki,

^nubfjenabur er raikill á Spáni, og einkar ullargóður. Ullina selja

^pánverjar Englendingum, og kaupa af þeim aptur klæbi úr henni
v *^ miklu verbi.

#

, ^
I mibju landinu liggur Madríd, sem er höfubborg landsins;

jbúar eru 332 þús. Merkilegar sjáfarborgir eru: Kadix vib At-
nntshaf; Malaga, Alikante ogBarsellóna veð Mibjarbarhaf.
^tærb Spánar er 9,208 m. en fólkst 16,500,000.

I Portúgal er Lissabon höfubstabur; sá bær stendur vib
ana Tajo. f borg þessari fæst ekkert neyzluvatn, nema þab,
Sem veitt er inn í hana uin langan veg (l

1

/2 mflu); er vatninu
vpUt sumstabar nibri í jörbunni, en sumstabar í rennum hátt yfir

•J.

0röu
í á einum stab eru rennurnar 230 fet fyrir ofan jafnsljettu.

1 taerb Portúgals er 1,684 mílur, en fólkstalan um 5 millíónir.

Lönd þessi eru stór, en þar eru fáir íbúar, því starfsemi er
11

.

r og sæla ríkjanna, einsog hinna einstöku manna. En Spán-
Verjar og Portúgalsmenn eru latir og hirbulausir. Tveir þrib-
JUugar Portúgals eru óyrktir, og er þó jarbvegurinn frjófsamur,

^0ptslagib svo hlýtt, ab ekki þarf þar ofna ab kinda, og gler-
Ur

[
gluggum hafa abeins aubmenn. þjófar eru þar algengir,

g ræningjar byggja stóra kastala, og ræna og drepa þegar þeirW sjer færi.
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Fyrir sunuau Alpafjöll er Italía eba Valland, hib fegursta

land í Evrópu. þab er skagi langur utí Mibjarharhaf; er þar

sólarhiti mikill og jarbvegur frjdfsamur, og gefur landib af sjer

mikla gnægb af hinum sömu ávaxtartegundum, og Spánn. En í

landi þessu eru eiturkvikindi mörg, sem angra mjög útlenda

ferbamenn, er jafnan streyma um landib. Víba er loptib óheil-

næmt af gufu þeirri, cr leggur uppúr fenjum og stöbuvötnum.

Tamin dýr eru þar eins og á Spáni, geitfje og asnar. þar er

hinn hvíti, fagri marmari, enda er mikib af marmaramyndurn,

fornum og nýjum, málverkum, listaverkum
,

skrautbyggingum,

o. s. frv.
,

í landi þessu. þar er tilbúib silkiflos, stráhattar, hljob-

færi, o.fl. Eptir mibju lanbinu endilöngu liggja Apennínafjoll
frá norbri til suburs; sunnantil í þeim mibjum er eldfjallib Ve-

súvíus; þá er og á Sikiley eldfjallib Etna; hún er 10,000 fet

á hæb, og ab neban 20 mílur ummáls. Vib rætur hennar er jarb-

vegurinn afar frjúfsamur. Nokkub uppeptir hlíbum hennar vaxa

aldini og vínber, hveiti, eikar- og bæki-skúgar; en þegarhærra

uppeptir henni dregur, er ekki annab ab sjá en hraun, ösku, og

standkletta. Efst á íjallinu eru op mörg, sigilinyndub
;

eitt þeirra

er mest, og gýs jafnan úr því reykur og logi.

I landi þessu er eiu þjúb og eitt tungumál, og nú er þab

orbib eitt ríki. þjóbin er starfsamari en Spánverjar og Portú-

galsmenn, en allt um þab gengur fákænska og hjátrú fjolluiö

hærra, einkum í kringum páfann. Sibferbi er ekki gott, og páfans

eigin landi, kirkjuríkinu
,

veita ræningjar opt þungar búsifjar.

Helztu sjúborgir á vesturströndinni eru : Genúa, Livorno, og

og Neapel, og á Sikiley er Messína; þar geta legib á höfninni

1000 skip í einu. Upp í landinu er hin fagra borg Florens,

og hin fræga gamla Rómaborg, þar sem konungur og páfinn

hafa absetur. Ilöll páfans lieitir Vatikanib. í Vatikaninu eru

12,000 herbergi
;
þar nálægt er hin mikla Pjeturskirkja, hin stærsta

kirkja heimsins; páfinn messar stundum sjálfur í henni. A aust-

urströnd Italíu er Venedig (Feneyjar), gömul og nafnfræg borgj

byggb á smáhúlmum
,

er liggja
.

skamt frá landi, og er farib mest

á bátum á milli húsanna.

Fyrir sunnan Italíu er eyjan Malta; íbúar hennar flytl
a

moid úr Sikiley til ab þekja meb hina beru kletta eyjarinnar, og

nú eru þeir farnir ab rækta þar vibarull
,

vínvib, sykurreyr,

blúm o. fl.

Fyrir sunnan Ungaraland eru Tyrkjaiönd; keisarinn >ar

er kallabur Soldán. Landib er frjúfsamt og hlýtt, og vaxa )ar

allir hinir sömu ávextir, sera á Spáni, og eru |)ar meiri nægtir a

sumum, t. a. m. vibaruli og silki; en þar er únýt stjórn og

þjúbin er ómenntub, er því landib mjög illa yrkt. í nokkrum
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borgum taka þó Tyrkir öferum fram í einstökum greinum, svo
sem vopnasmíöi. Kaupverzlan er í höndum annara þjóba. Hrís-

grjdn eru þar algengur matur, og þ(5 enn algengara hib svo-

nefnda tyrkneska hveiti. Hinn forni Mikligaröur, sem nií heitir

Konstantínópel eba Stambul, er höfubstabur rikisins ; borgin

Hggur vib sund þab, sem er milli Asíu og Evrópu, og er þar
nijög fagurt. íbuar eru þar rum 1 millídn. Stærb Tyrkjaveldis

e r 9,370 mílur, en fólkstalan y fir 16 millíónir.

Fyrir sunnan Tyrkjalönd er konungsríkib Grikkland; telst tii

þess bæbi skagi einn subur af Tyrkjalöndum, er liggur ut í Mib-
jarbarhaf, og margar smá eyjar. Land þetta var lengi undir

amrábum Tyrkja
,

en brauzt undan ánaub þeirra um 1830.
Aþenuborg, er í fornöld var hin frægasta, er nií hofubstabur
ríkisins. Nokkrar millíónir Grikkja bua enn í Tyrkjalöndum.
^tærb landsins er 9 10 m. en íbuar lVa millíón.

Fyrir austan Svíþjób, Eystrasalt, Prussland og Austurríki er

hib mikla keisaradæmi Russland; er þab ab stærb því nær
helmingur Evrópu. Volga, hin stærsta á í Evrópu, hjerumbil

500 mílur á lengd, rennur ur norbri til suburs um Russland og
þaban inn í Asíu. Af því ab landib er svo afarstórt, er lopts-

lagib ýmislegt. Norbarlega er kuldi mikill, meiri en hjer á ís-

landi; helzta atvinna manna þar er dýraveibi og fiskiveibar. Sybst
1 Rósslandi vaxa allskonar subræn aldini, vínber, hrísgrjón, vibarull,

°g ulfaldar eru þar algengir, þó er meiri hluti landsins óyrkt
3Uettlendi. En mibhluti Russíands er frjófsamt og gott kornland,
þar er einnig nægb af fjenabi, skógum og málmura.

Ur Russlandi er selt í önnur lönd: korn, hör, hampur,
81glutrje og husavibur; ennfremur trjesmíbi, pottaska, tjara, segl-

óókur og ljerept; tólg (yíir millíón vætta), lebur, hubir, feldir,

Vax
> sundmagalím, járn, eyr, o. fl. Kaupverzlunina eflir mjög

^aupstefnan í Nischneino wgorod. Meban kaupstefnan stendur

er fólkstalan í borginni þrefalt meiri en ella; þar eru um
3000 verzlunarbubir. Af þeim eru margar mjög skrautlegar

(ðumar þeirra eru svalir, er hvíla á járnsulum, sumar á ekki
jacrri eu 8000) ;

auk þeirra eru 60 rabir af óæbri bubum, og í

“verri röb er ab eins ein varningstegund; í einni t. a. m. aldini,
1 annari sápa, í þribju pappír, í fjórbu klutar, í fimtu gler, í

sjöttu hufur, í sjöundu hattar, í áttundu læknisdómar o. s. frv.

pessi nafnfræga kaupstefna er haldin í ágóstmánubi.
En þegar á allt er litib, er landib illa yrkt, og veldur því

?*e8t ánaub sii, sem bændur eru í. Landsdrottnarnir ákveba,
Uer, r bænda skulu ganga í herþjónustu, láta þá taka sjer kvon-
ang eptir sinni vild, láta þá af einum garbi á annan, hafa jafn-

17
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vel kaup í þeim og selja þá og íeggja á þá hegningu og skatta

eptir hugþótta sínum. þ<5 er þessu ab miklu afljett á hinum
síðustu árum.-

Hin skrautlega Pjetursborg er hinn nýi höfubstabur kei-

saTadæmisins; hun liggur vib Nevafljótib þar sem þab rennur i

Eystrasalt; veturinn varir þar í 8 mánubi, íbuar eru 667 þós.

Ríga er kaupstabur vib Eystrasalt; þar er venslun meb korn.

Hinn forni höí'ubstabur landsins, Moskwa, liggur á mibbiki land-

sins; þar biia hinir aubugustu herramenn og kaupmenn. Ar-
changel er verzlunarborg vib Hvítahafií) (Gandvík) Odessa
er mikill verzlunarstabur vib Svartahafib. Astrachan er bær
nálægt ósunum á Volga; þar er kaupverzlun mikil og stunda

fiskiveibi í árósnum um 30,000 manna; þar er afarmikil selaveibi.

Stærb Russlands er 96,856 m. en fólkst. 71 millíón.

Riissakeisari á ennfremur konungsrikib Pólenaland. Höf-

ubstabur þar er Warschau. ÍPóIenalandi biia um 500,000 gybingar.

Landib er illa yrkt, en hefur þó nægí) af korni, skógi, hestum
og biifje. Uifar eru þar margir og illir. Hin mikla ánaubar

ógæfa landsins gjörir ástand manna þar afar aumkvunarvert.

Pólenaland liggur milli Russlands og þjóbverjalands, fyrir norban

Galizíu. Saga þessa lands á seinni tímum en einhver hinn grát-

legasti kafli .veraldarsögunnar.

2. Asía.

Asía eba Austurálfan er fyrir austan Evrópu; stærb álfu

þessarar er 796,005 mílur, en fólkstalan er 794 raillíónir.

Mikill hluti álfu þessarar er eybimerkur einar og hjeröb svo köld,

ab þau verba ekki yrkt. Utnorburhlib Asíu liggur ab austurhlib

Evrópu og landnorburhorni Afríku; á abrar hli&ar er hun um-
girt af utsænum. Um þvera Asíu, nálægt mibju hennar, liggur

íjallaklasi mikill og afarhár; kvíslast lit frá honum margir fjall-

garbar, og margar miklar ár hafa þar upptök, renna þessar «

norburátt: Ob, Jenisei, og Lena; í austur: Hoang-ho og

Jantsekiang; ogísubur: Evfrat, Tigris, Indus ogGanges.
Mibbik Asíu er hálendi, umgirt fjöllum þessum; þar er kuldi svo

mikill, ab opt fellur snjór í mai- og júni mánubi, og vetur er

þar 10 mánubi. Á mibju háiendi þessu eru eybimerkur miklar

meb grastóm á stöku stab, þar sem hirbingjar beita björbum

sfnum
;
eikur sjást þar á stangli. þaban lækkar landib á alla vegu

eins og sjá má af rennsli fljótanna. Vestan til á hálendinu er

fjallib Ararat. Vib subur- og austur-strönd Asíu er mikill fjoldi

af eyjum.



JarðarlýsÍDg. 259

Loptslag er mjog margbreytt í Asíu; sumstaí)ar er landib

þakib jöklnm, sumstabar eru frjdfsömustu akrar og beitilönd.

Víba í Asíu, einkuin vestan til, skortir vatn; verbur því ab safna

ngningarvatni í regnþrör; allt fvrir þab er í Asíu mikill fjöldi

og nægb ávaxta, sem ekki þrífast í Evrdpu, t. a. m. tegras og kaffe,

pipar og ýmsar kryddjurtir, blákkusteinn og ýms litarefni; og
Hestir hinir dýrmætustu ávextir í Evrópu eiga uppruna sinn ab
telja til Asíu, og hafa þeir veriö fluttir þaban til Evröpu og
raektabir þar. Ulfaldar, fílar, ljón og tígrisdýr, og fleiri merkileg

dýr ganga þar ótamin í stórum hópum. Ulfaldana kalla Asíu-
uænn »skip eybimerkurinnar« ; fara þeir kaupferbir meb ulfalda
I stórum hópum, svo opt eru yfir þusund menn og ulfaldar í

einni lest. þegar í 1. bók Mósis, 37 kap., er þess getib, ab

úlfaldar voru hafbir í Asíu.

Norburálfumenn eiga eignir miklar í Asíu. Tyrkir eiga allan

ótsuburpartinn; öll lönd Rússakeisara eru sjÖttungur jarbarinnar

ab flatarmáli. Englendingar rába yfir suburhlutanum, og Hollend-
ingar ytír mörgum eyjum hib ytra. Hin frjófsömustu og bezt

yrktu lönd eru: Indland og Kína. Indverjar og Kínverjar eru
yel búnir mörgum iþróttum, en þeir eru heibingjar og ósibvandir.

Ab öbru leyti eru þessi aballönd í Asíu: Hin rússneska
Asía eba Síbería nyrbst; þab er eitt hib fcaldasta land, og
rekur Rússakeisari þangab sakamenn og abra, sem missa hylli

bans, og eru þab á ári um 50,000 manna; dýraveibi og málm-
^ámar eru þar tíl mikilla hagsmuna. Hin tyrfcneska Asía;
i^nd þab er gott, en illa yrkt; þar er hinn mikli kaupstabur

^myrna. Arabía, fyrir landsunnan lönd Tyrkja; þar eru hinir

beztu hestar í heiminum, og hib bezta kaffe. Persía; land
þab er afar þurt, þarsem hvorki eru þar rígningar nje nátt-

verbur því ab leiba vatn ab langar leibir meb rennum og
s^urbum, til ab vökva jörbina; þvínær tuttugasti partur landsins
er óyrktur. Sumir af Persum kunna vel allskonar vefnab, skinna-
verkun og smíbi, en abrir lifa í fátækt mikilli. Persía er fyrir

uustan Arabíu. Indland, fyrir austan Persíu; þar er mikil silki-

vibarullarrækt; þar eru og ofnir hinir fegurstu klútar. þar
yrir austan er hib mikla Sínverjaríki eba Kína: þab er hib
^taersta ríki í heiminnm, 176,000 mílur, næst hinu rússneska.
Pungab sækja Evrópumenn margan dýran varning; þar er nægb

hrísgrjónum og vibarull; og akrar eru yrktir þar eins vel, og
uluingarbar

í Evrópu, fólkstala er 450 millíónir. Peking, hinn

sta^ur * beiminum, er höfubstaburinn; íbúar um 2 mill.

Porneo, ey einni undir Asíuströnd, er skógarmaburinn; þab

5
aPb sem er mjög líkur manni; getur hann gengib á aptur-

°mnum meb staf í hendinni.
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í hinni tyrknesku Asíu er Palestína ebur
;

hi6 forna Gy&-
ingaland; höfuí/staburinn þar er Jórsalaborg (Jerusalem)j
þar er og Betlchem, þarsem Jesus Kristur fæddist.

3. Afríka.

Afríka er fyrir sunnan Evrdpu, og er Mibjarfcarhafib á

milli; stærb álfu þessarar er 543,570 mílur, en fólkstalan

192V» millíón. Milli Asíu og Afríku erhafibrauba, ogá
mjóu eibi, sem tengir saman álfur þessar, er fjallib Sinai. Eibi

þetta heitir Suess og var þafe farartálmi mikill fyrir þá, sem
vildu sigla til Á8Íu, er þeir urfeu afe fara hina löngu leife sufeur

fyrir Afríku. Fyrir fám árum var skurfeur grafinn mefe íþrótt

mikilli og fyrirhöfn gegnura eifei þetta, svo nu er fært hverju

hafskipi ; má nú fara um Mifejarfearhaf og um skurfeinn til

hafsins raufea. Frakkar unnu mest afe þrekvirki þessu og vígfei

keisaradrottningin Evgenía skurfe þenna mefe vifehöfn mikilli, og

þykir hann mefe hinum mestu stórvirkjum, er unnin hafa verife á

sífeari tímum.

Afríka er stór þríhymingur ; á sufeurhorninu er Góferar
vonarhöffei. Merkust á er þar Níláin á Egyptalandi, hún flóir

yfir nokkurn hluta landsins og frjófgar hann. Önnur mikil á er

Zambeze, er feliur í Indlandshaf. En afe fráteknu Egyptalandi

og nokkrum löndum, sem liggja fram mefe sjónum og sera vök-

vast af smá ám, er meginhluti álfu þessarar afarmikil eyfeimörk,

þakin djúpum sandi; sólarhiti er þar steikjandi. Uppi í landinu

eru þó vífea vötn, ár og dalir skógi vaxnir. I álfu þessari eru

kostir úlfaidans ómetanlegir; fara menn mefe hann yfir eyfeimerkur

á stundum í 2 sólarhringa án þess afe gefa honum fófeur efea

drykk. Á eyfeimörkum þessum eru einstöku grasblettir mefe

fáeinum pálmatrjám og litlum vatnalindum. Lönd þau, er næst

liggja eyfeimörkinni, eru full af óarga- og eitur-dýrum; þar er

heimkynni Ijónanna.

Egyptaland og hin önnur lönd á norfeurströnd Afríku eru

aufeug af korni. Auk koms eru þar höffe tii matar hrísgrjón og

pálmavifear aldini. í hinum beztu hjerufeum Afríku þrífast allh'

hinir sömu ávextir og í Asíu. Evrópumenn eiga nýlendur miklar

á ströndum Afríku og flytja þafean gull, fílatennur, strútafjaferir,

gúmmí, salt, vifearull og — þó skömm sje frá segja — einnig

blámenn, er Evrópumenn í Ameríku hafa lengi farife mefe verr en

skepnur. íbúar Afríku austantil og norfeantil eru skyldir Asm-

mönnum; í flestum öferum löndum búa blámenn. I Afríku eru

þessi lönd: Egyptaland, nyrfest og austast, næst Asíu; þar ei

Alexandría höfufestafeur. Berberaland á norfeurströndinni, Þar
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er Alzír, er Frakkar eiga. Fyrir sunnan Berberalaud er hin

mikla eybimörk Sahara, 100,000 á stærí). A vesturströndinni

er Senegambia og Guinea; þar eiga Englendingar og Frakkar

nokkrar nýlendur. Kaplandib er á suburoddanum, þar er enginn

vetur nema rigningar miklar í júlimánubi. Austurströnd og mib-

bik Afríku þekkja menn enn þá lítib. Af eyjum má nefna hina

vínaubgu eyju Madeira og Elínarey, þar sem Napoleon mikli

sat fanginn og dó.

4. Australía.

Australía eba Eyjaálfan fannst seinast, og enn finna menn
nokkrar eyjar í hinum mikla útsæ. Utsæ þenna kalla menn hib

sublæga e&a hib kyrra haf, hafa einkum Spánverjar, Eng-
lendingar, Hollendingar, Frakkar og Rússar kannaö þab, og margir

brotib skip sín eba fallib í orustum vib þarlenda menn. Til Au-
atralíu telst eyland eitt afarstórt er heitir Nýja-Holland og

ara grúi af minni eyjum. A Nýja-Hollandi er norbanvindurinn

hlýr, sunnanvindurinn kaldur og vestanvindurinn óheilnæmur.

Arnar renna inní landib í stór stöbuvötn, dalirnir eru kaldir og

ófrjófsamir, fjallatindarnir heitir og frjófsamir. Sumarib byrjar

1. dag Novembermán. og endar öndverblega í Martsmán. Alptir

eru þar svartar, ernir hvítir og froskar bláir; þar eru dýr nokkur,

8em ganga á apturfótunum eingöngu
,
nema hvab þau stybja sig

meb rófunni, þau stökkva áfram eins og fuglar á flugi og bera

unga sína í poka, sem er undir kvibnum. Flestar eikur fella

börk á ári hverju, en blöbin eru sígræn. þar eru eikur, sem hafa

gras í toppinum í stabinn fyrir lauf og víba eru þar skógar gráir

en ekki grænir. Fátækir menn þar byggja hús sín eins og liinn

aubugi konungur Salómon úr sedrusvibi; korn er þar ekkert og
eigi vibaraldini. þar er nú nýlega fundib ógrynni gulls.

Loptslagib í álfu þessari er mjög þægilegt, þar eru einnig

eikur, plómur og sæt aldini, sem eru óþekkt í hinum öbrum
^lfum. Dýrategundir eru þar fáar og söngfuglar engir. Fiskur
e r þar mikill vib strendurnar. Englendingar eiga nýlendur nokkrar
i Nýja Hollandi ; voru í fyrstu sendir þangab óbótamenn frá Eng-
landi til þess ab betrast þar. Fyrir'austan Nýja Holland er Nýja
^eeland. Ibúar allra þessara landa eru sumir blámenn, en sumir
^f Malayaflokki. Nokkrir hinna síbarnefndu Iiafa tekib kristnaW og sibi Evrópumanna; suinir eru siblausir og illir skrælingjar

°g eta bæbi landa sína og útlenda menn. Á mörgum eyjum skreyta

menn sig meb því ab lita allan líkamann meb svörtum rákum;
þab heitir ab tattovera sig. Stærb Australíu ab eyjunum meb-
töldum er 161,000 mílur, en fólkstala yfir 4 millíónir.
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5. Ameríka.

Ameríka eba Vesturálfa er á vesturhlib hnattarins; hún er

hjerumbil ferfait særri en Norburálfan; Evrópumenn fundu hana

fyrst 1492. Ameríka er 2 þríhyrndir skagar, tengdir saman meb
mjóu eibi. Eibi þetta hefur fyrir þab stabist árásir hafsins

ab þab er hátt, og partur af þeim hinum mikla fjallgarbi, er

liggur eptir allri vesturhlib Ameríku, og heitir Andesfjöll,
hinn mesti fjallaklasi í heiminum ab hæb og víbáttu. Ameríka

nær frá hinu nyrbra íshafi til hins sybra, en fólkstala er þar

lítil, því Evrópumenn hafa útrýmt hinum fornu íbúum, hinum svo-

nefndu Indíönum, en ekki fjölgab þar sjáifir ab því skapi; Indían-

nar hafa lagst út á skógum og mörkum. Stærb álfu þessarar er

747,680 mílur, en fólkstalan 84V2 millíón. — Nyrbst og sybst

er kaldara í Ameríku en í hinum álfunum undir sama himinbelti;

veldur því mest ísinn vib heimsskautin
;

þarámóti er þar engi

eybimörk. Landib skiptist í Norbur- og Subur-Ameríku. í Norb-

urameríku eru mörg stöbuvötn og renuur Lárentsfijótib úr þeim í

austur. Milli tveggja af stöbuvötnum þessum er hinn stærsti

foss í heiminum, nefndur Niagara, 720 feta hár; má beyranib-

inn í honum 8 mílur frá. Hib stærsta fljót er Missisippi, 6ö0

mílur á lengd, um þab fara mörg hundrub gufuskipa. Landib fyrir

norban stöbuvötnin er ab nokkru óbyggt; þab er eign Englend-

inga og fá þeir þaban skinnavarning, harban fisk, timbur og

þesskonar. Vib eyjuna Nýfundnaland er mikil fiskveibi; fyrir

sunnan vötnin eru Sambandsríki Norburameríku (Bandaríkin)

;

þab er hib fjórba stærsta ríki í heimi, er því skipt í allt ab 30

libstjórnarríki sem öll eru í sambandi sín á milli. Kaupverzlan

og velmegan er þar í blómgvan raikilli. í ríkjum þessum er

nægb af málmum, ógrynni af skógum, frjófsamur jarbvegur og

ijöldi mikill af verksmibjum, gufuvjelum og skipum. Nýjajórvík
er þar mestur kaupstabur. íbúar um 1 millíón. Ibúar þessara

landa eru nibjar Englendinga. í ríkjum þessum eru upp komin

bindindisfjelögin. Síban fjelög þessi hófust eru fleiri en 4000

brennivínsgjörbarhús afiögb; má af því sjá, hvílíkt sibferbislegt

afl vilji manna þar hefur. Tala bindindismanna þar skiptir

millíónum. Bandamenn eru allir nær 40 raillíónir. I Norbur-

ameríku er einnig lýbstjórnarríkib Mexíkó; íbúar þess eru nibjar

Spánverja. í Suburameríku er.hin stærsta á í hciminum, Ama-
zon fljótib; lengd þess er 800 mílur og mynni þess yfir 20

mílur á breidd. Mörg eldfjöll eru í AndesfjöIIum. Nokkur lý&~

stjórnarríki hafa hafist á vorum dögum í Suburameríku, en lögm

hafa þar ekkert vald yfir mönnum, og uppreistir og mannvíg

ganga þar fjöllunum hærra; þeir eru nibjar Spánverja. Austaflt.
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er hib mikla og aubuga keisaradæmi Brasilía, hib þrifeja stðrveldi

í heiminum, 152,290 mílur á stærb; fólkstala um 10 millíónir,

höfubstabur þar er Rio-de-janeiro. íbúar þessa ríkis eru nibjar

Portúgalsmanna.

þar sem Ameríka er mjóst, skerst flói mikili inn í landib,

Ðieb mörgum eyjum ; eyjar þessar kalla menn Vesturindíur.
Englendingar, Frakkar og Spánverjar eiga þar nýlendur mildar.

þær eru ágætlega yrktar, og er þar fólksfjöldi mikill; ávextir

eru þar allir hinir sömu og á meginlandi Ameríku, en einkum er

þar mikib af kaffi og sykri. Sumstabar í Vesturindíum og í

Ameríku eru blámenn frá Afríku enn þá í ánaub og hafa lengi

verib hróplega leiknir af blindubum og ágjörnum mönnum. Á
seinni tímum hafa einkum Englendingar reynt ab afstýra hörm-
ungum blámanna, og nú hafa Bandaríkin loks aftekib þetta ver-

aldar hneyksli eptir hib blóbuga ofurlega Bandamanna stríb, sem
af því reis og fram fór á hinum síbustu árum.

Frá Ameríku kemur ógrynni gulls og siifurs til Evrópu, enda

skortir þar engan málm, nema járn. ViIIudýr eru þar mörg,
sem ekki eru annarstabar til en þar. Allir apar þar hafa langa

rófu
,
sem þeir nota einsog hönd væri. En öll hin nytsömustu

tamin dýr, hesta, asna, nautpening, saubfje, svín, hunda og ketti

hafa Evrópumenn orbib ab flytja þangab, sömuleibis allar korn-
tegundir. hör, hamp, vínvib, vibsmjörsvib, sykur, kafle og fleira.

í Ameríku eru mörg rándýr: höggormar, krókodílar, o. s. frv.

Þar vaxa margar jurtir, er menn hafa miklar mætur á, t. a. m.
tóbaks- og blákkusteins-jurtir

,
margskonar litartrje og íæknis-

dóma jurtir. Allskonar trje eru þar, bæbi margbreytt og fögur.

Jarbvegurinn er frjófsamur, og uppskeran mikil; en allir ávextir
ur Evrópu eru þar bragbminni, og fræ verbur ab fá úr Evrópu.
Grasib er fitumikib, en stórgjört; saubfje rýrnar fljótt. Fuglar og
skorkvikindi hafa fagra liti, en söngfuglar eru þar fáir. En
^erkilegast er þab, ab kvennmönnum fer þar ab fara aptur þegar
þeir eru 25 ára.

Ef vjer ímyndum oss jarbarhnöttinn skiptan um þvert, jafn-
langt frá skautunum, þá kemur frara norbur- og subur-helmingur,

°g takmörk þeirra er mibjarbarlínan (Æquator). Á norbur-
helmingnura er þá Norburameríka, Evrópa öll, Asía öll og megin-
hluti Afríku; á suburhelmingnum er Suburameríka, hinn ‘mjórri
hluti Afríku, Anstralía og allar lúnar stærri eyjar í Suburhafinu.
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II. Fáein atriði nr nianukynssögunni.

Gub hefur skapab jörbina til bustabar fyrir mennina, o

g

þeir hafa byggt hana um margar þúsundir ára. Á þessu langa

tímabili hafa lifab margir góbir menn og ágætir, en einnig margir

illir og dnýtir. Ærib margir tilburbir hafa orbib í heimi þessum,

og geymast margir þeirra enn í endurminningunni. þab er bæbi

fróblegt og skemmtilegt ab heyra og lesa sögur, einkum um
menn þá, er mikib gagn hafa unnib mebbræbrum sínum, og um
tilburbi þá, sem mikib gott hefur af hlotizt. Samsafn slíkra hluta

er nú mannkynssagan.
Af hinum mörgu þjúbum, er mannkynssagan greinir frá, ern

nokkrar ennþá í hinum sömu löndura, og forfebur þeirra voru í,

t. a. m. Kínverjar, Indar og Arabar í subur- og austur-

hlnta Asíu. Abrar þjóbir eru horfnar úr sögunni, eba runnar

saman vib abrar þjóbir, t. a. m. Assyríumenn, Babylonar-
menn og Medar, sem bjuggu í mibhluta Asíu, Gautar og

Keltar í Evrópu, o. íl. Enn abrar þjóbir voru á fyrri öldum

voldugar, t. a. m. Egyptalandsmenn í Afrfku, Grikkir og Róm-
verjar í Evrópu, en eru nú abeins smáþjóbir. Gybingaland er

og ekki lramar til í tölu ríkjanna, en nibjar hinna fornu Gybinga

hafa meb miklu þreki varbveitt þjóberni sitt, hvar sem þeir

komu, og eru þeir nú tvistrabir um öll lönd heimsins, sumstabar

ab vísu frjálsir og ánægbir, en víbast er kostum Jieirra þröngvab

mjög.

J. Prá Babylon.

Assyríuríki telja menn eitt hib elzta ríki í Asíu, er menn
hafa sögur af. þar var Ninive höfubborg, og lá hún á Tigris
ár bökkum. Sá hjet Ninus, er reisti þá borg, og var liann

konungur í Assyríu. Iíann átti í stríbum vib margar þjóbir,

þarámebal og vib Babylonarmenn, og tók hann borg þeirra

herskildi. Kona hans hjet Semiramis, og tók hún vib vÖlduni

ab Ninusi látnum. Semiramis er einkum kunn fyrir þab, hve

annt hún ljet sjer um ab skreyta Babylons-borg. Borg J>essi

var á hennar dögum einhver hin mesta borg í heimi. Hún var

12 mílur umhveríis, og var hdn byggb í íerhyrning, þannig, ab

sín hlib horfbi vib hverri heimsátt. Múrar voru umhverfis hana,

288 feta háir, og svo breibir ab 6 vögnum mátti aka samsíba

uppá þeim. 100 borgarhlib voru á múrunum, 25 á hverri hlib.

Uppi á múrunum voru turnar og virki til varnar borginni.

Borgin stób vib ána Evfrat, og mátti veita ánni um mörg síki

innauum alla borgina, og varb hún vib þab miklu torsóttari. Suin
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'voru þau stræti í borginni, er voru 3 mílur á lengd. Mefeal

ídnna mörgu íuríiuverka, sem sjá mátti í borg þessari, má telja

hof Belusar og hengi -garbana. f>eir voru gjörbir á lopti á
bogum, allir meb smábrekkum, liverri upp af annari, öllum settum
eikum og fógrum aldinum. Svo voru þeir háir, ab úr þeim sást

yhr aila borgina. En svo stdr og tignarleg, sem þessi borg var
í fornöld, þá er hún þó fyrir löngu libin undir lok, og þab svo

gjÖrsamlega, ab menn geta ekki einusinni sagt meb vissu, hvar
hún hafí stabib.

2. Frá Egyptum.

Egyptar bjuggu í fornold þar sem enn heitir Egyptaland*

þeir tóku fyrrum samtíbamönnum sínum fram í fróbleik, hagleik,

og alíri menntan. þjóbinni var skipt í ýmsa flokka, og var þab

oinkennilegt vib þá ílokkaskipan þeirra, ab jafnan skyldi sonurinn

verba þab, sem fabir hans var, hvort sem hann var fær um þab

eba ekki. Af þessum flokkum voru hermannafIokkurinn og

prestaflokkurinn helztir; þarabauki voru akuryrkjumanna,
hand ibnamanna og hirbara - flokkar. HirÖaraílokknum
var skipt f nauta hirbara og svína hirbara. SvínahírÖararnir

voru hafbir í mestu fyrirlitningu, og vildi enginn hafa mök vib

þá. Egyptar trúbu hinu svonefnda sálnaflakki, þ. e. ab sáli.*

uaanna færi eptir dauöann í eitt ebur annab kvikindí. Egyptar

líUnnu þá list, fremur öllum öbrum, ab smyrja lík daubra manna,
þannig ab þau verbist rotnun. Ennþá eru til líkamir, sem hinir

fornu Egyptar hafa smurt, og eru þeir óskaddabir enn. Slíkír

8murbir líkamir kallast múmíur (smyrblingar). Konungar
fcgyptalandsmanna ljetu reisa margar stórbyggingar og minnis-

varba. Til eru ennþá gobahof á Egyptalandi, sem konungar

Fgypta hafa í fyrndinni látib gjöra
;
eru þau höggin inn í kletta,

þannig, ab klettarnir eru liolabir innan, og eru bekkir, mynda-
«tyttur, blótstallar, og allt sem ])ar er inni, höggib út úr sama
klettinum. Einnig standa ennþá Pyramidarnir og Obe-
^lskarnir. Pyramidarnir eru hlabnir úr höggnu stórgrýti; þeir

eru ferhyrndir og uppmjóir; sumir þeirra voru 600 feta á hæb.

Obeliskarnir eru og l’erhyrndir, en höggnir úr einum steini. þeir
v oru laegri mikla en Pyramidarnir; sá hærsti var 180 feta hár.

^gyptar hafa haft miklu menntan í fornöld, og víst mun M ó ses
báfa numib þar margt, meban hann dvaldi þar. jþab er álit

uianna, ab sumum mebal Egypta hafi ekki verib ókunn eingybistrú,

°g má því eigi meb vissu segja, hve mikil áhrif liin egyptska
uienntan kann ab hafa haft á lílsstefnu Mósis, og hve mikib hann
^ufi átt henni ab þakka þab sem hanu fekk afrekab.
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3. Frá Grikkjum.

Grikkir bjuggu þar, sem enn heitir Grikkland, og á

eyjum þar í grennd. þ>eir \oru hin frægasta þjób í fornold,

bæbi sakir herkunnáttu, íþrótta og vísinda. • Hjerumbil 1200

árum fyrir Krists burb fóru þeir herför til borgar þeirrar í Asíu,

er Trója hjet, og unnu hana; um herför þessa kvab síbar hib

mikla skáld Grikkja, Hómer. Löndum Grikkja var skipt í mörg
smáríki; borgin Sparta og Aþenuborg voru þeirra merki-

legust.

Lykúrgus var löggjafi Spartverja. þegar bróbir lians, er

var konungur, var látinn, baub þjóbin honum konungdóm, en

Lykúrgus þábi ekki, vegna þess ab bróbir hans Ijet eptir sig

ungan son; fór hann þá utan til aö fræbast, því í þann tíma

voru bækur eigi til. Meban hann var erlendis, brutust út óeirbir

miklar í Spörtu ; vildu konungarnir, er voru 2, auka vald sitt,

en þjóbin rýmka um frelsi sitt. Var þá Lykúrgus kallabur heim

til þess ab sefa óeirÖir þessar. þá er hann var heim kominn,

samdi hann lög handa Spartverjum. þessi lög Lvkúrgusar lúta

öll ab því, ab reisa skoröur ofurvaldi konunga, og ab gjöra

Spartverja alla jafna, hrausta og harÖÍ'enga. Jafnhliba konungun-
um setti hann 28 öldunga, og gaf þjóöinni rjett til aÖ hafna eba

samþykkja þab, sem konungarnir stungu uppá ; landinu skipti

hann í jafna hluti raebal íbúanna, og baub, ab alhr skyldu matast

saman af sparsamlegum snæÖing, er hann tiltók; hann ákvarbaöi,

ab úr því aö börnin hefÖu náÖ 7 ára aldri, skyldu þau alast upp

á almennan kostnaö; hann bannaÖi allar óþarfar íþróttir, allt gull

og silfur.

þegar Lykúrgus haföi gefiÖ þessi lög, bjó hann sig af Iandi

burt, en tók áÖur eiÖ af þjóöinni, aö hún skyldi halda log hans,

þangaÖ til hann kæmi aptur. Lykúrgus dó erlendis. og bauö, aö

brenna skyldi líkama sinn, og kasta öskunni í sjóinn, til þess

aÖ enginn hluti hans kæmi nokkurn tíma til Spörtu. Hann náöi

og tilgangi sínum, því Spartverjar urÖu hin hraustasta þjób, er

þá var uppi, og unnu þvínær ávallt sigur á óvinum sínum.

Sólon, löggjafi Aþenumanna, var uppi hjerumbil 300

árum síöar en Lykúrgus. Hann haföi einnig menntast í öörum

löndum, og aukib þekkingu sína. I líkum óeirÖum og þeim,

getiö er um aö veriö hafi í Spörtu, var Sólon tekinn til oddvita

í Aþenu, og faliö á hendur ab semia lög. Lög Sólons lúta aÖ

því, aÖ skipta valdinu jafnt, og gjöra Aþenumenn aÖ menntuöuni

mönnum, starfsömum og ágætum. Hann skipti Aþenumonnum »

flokka eptir efnum. Af efsta flokknum voru embættismennirnir

teknir, t. a. m. hinir 9 stjórnarherrar
;
þá átti þjóbin aö kjósa á
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^ri hverju. Fimrahundrub-manna-ráb átti ab kalia saman þjábina,

semja lög og kjósa embættismenn; eu frá rábi þessu voru allir

ityuleysingjar, allir ósiMátir menn og ragir utiluktir. þeir, er

hofbu stjórnarherrar verib, voru æbstu dómendur, og áttu þeir ab
gefa gætur ab sibum æskumanna. Börn þau, er foreldrarnir

böfbu látib læra einhverja nytsama mennt, handibn, ebur annab,

þau gátu haft af lffsuppeldi, baub hann ab skyldu annast
foreldra sína á elliárum þeirra; hann bannabi ab tala illa um
^auba menn, því þeir væru heigir. Aþenumenn tóku lög þessi,

°g urbu hin starfsamasta og sibabasta þjób í fornöld.

þegar Sólon hafbi samib lög þessi, fór liann aptur lir landi;

^om hann þá til hins aubuga konungs Krösusar í Lydíu.
Krösus sýndi Sóloni öll aubæfi sín og gersemar, og spurbi hann,
hvort hann þekkti nokkurn mann farsælli. Sólon nefndi fyrst

1’ellus nokkurn, er átti fjölda barna og barnabarna, og fjell í

stríbi fyrir ættjörbu sína; síban nefndi hann bræbur tvo, er dóu,
eptir ab þeir höfbu sýnt mikla skyldurækt móbur sinni; og síban

^ælti hann : »Breytingar lífsins getur enginn fyrirsjeb; þann einn

jeg farsælan, sem er þab til æíiloka.« En þar kom ab, ab

Krösus var tekinn höndum af Kyrusi Persakonungi, og sviptur

ollum aubi, en er hann átti ab líflátast, æpti hann hátt og mælti:

“Sólon, Sólon.« Kyrus undrabist óp hans, og spurbi hann hverju

Þab sætti. Krösus sagbi þá Kyrusi ummæli Sólons, og þábi líf

sitt fyrir.

Mebal Grikkja voru margir ágætir menn, bæbi skáld, íþrótta-

toenn, spekingar og hetjur. þykja þeir enn í dag fyrirmynd
annara manna, og mun frægb þeirra uppi meban lönd eru byggb.

Hjerumbil 200 árum eptir daga Sólons hugbist Persa-
konungur sá, er Daríus Hystaspes hjet, og sem rjebi mörgum
iondum í Asíu, einnig ab bæla undir sig Grikkland, og rjebist á
þab meb óvígan her; en sá hjet Miltiades, er fór til móts vib

öann nieb Aþenumenn, og hafbi frægan sigur. Xerxes, sonur
Haríusar, bjó út enn miklu meira herlib og skipaílota, en honum
fór eigi betur, en föbur hans ábur. Leonidas, Spartverja-

konungur, fór á móti honum meb Iitla sveit manna, og nani
bann stabar meb flokk sinn í fjallskarbi því, er Thermopylæ
(Laugaskörb) heitir; ætlabi Xerxes ab halda yfir skarb þetta meb
hinn óvíga her sinn, og vildi Leonidas banna honum yfirförina.

Persar gjörbu gis ab hinni litlu hersveit Leonidasar, og sögbu :

n örfar vorar eru svo margar, ab þær munu myrkva sólina.«

»*þab er vel,« svarabi mabur nokkurr Spartverskur, »vjer getum
bari8t í forsælu/ Veittu Spartverjar þar hib drengilegasta

vibnám, og fengu Persar ekkert áunnib, fyr en svikari nokkur
varb til þess ab vísa þeim abra Ieib yfir fjöllin ; komust þeir þáI
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§

at) baki Grikkjum, og sóttu ab þeim tveim rnegin. Voru þá

Leouidas og kappar hans bornir ofurlibi, sökum hins afarmikla

libsmunar, og fjellu þeir þar vib hinn bezta orbstír. A vígvell-

inum reistu Spartverjar bræbrum sínum minnisvarba; voru á

honum orb þessi: »hjer ljetu Spartverjar líf sitt af hlýbni vib lög

œttjarbar sinnar. íiki daubi Leonidasar stobabi Xerxes lítib; þe-

mistokles frá Aþenuborg eyddi skipastóli hans; en Pásanías
frá Spörtu vann á landhernum.

Litlum tíma eptir, ab Grikkir höfbu rekib Persa af hönduin

sjer, voru uppi sagnaritarinn Herodotus og spekingurinn Sókra-
tes. Herodotus hefur ritab sögu um vibureign Persa og Grikkja;

menn hafa kallab hann »föbur sögunnar.« Sókrates var hinn

vitrasti mabur á sinni tíb, og lagbi hann mikla stund á ab fræba

unga menn. Hann fræddi þá ekki um myrka og fágæta hluti,

heldur leitabist hann vib meb kenningu sinni ab gjöra þá ab

vænum og veglyndum mönnum. Fyrir þab sögbu menn, ab hann

hefbi leitt spekina af himnum ofan á jörbina. Hann var mabur
grandvar í liegban; en hib mikla álit hans ávann honum þó óvild

margra manna; var hann loks kærbur fyrir gubleysi, og dæmdur
án saka til dauba. Varnarræbu þá, er hann hjelt, er hann var

dæmdur, endabi hann þannig: »en þab er nií kominn tími fyrir

oss ab halda hjeban, fyrir mig til ab deyja, en ybur til ab lifa,

en hvorir eiga betri kjör fyrir höndum, þab veit enginn nema
gub.« Abur en hann dó, talabi hann öruggur um daubann vib

vini sína. Sókrates átti marga lærisveina; helztir þeirra voru

þeir Platon og Xenofon. Platón var kennari Aristotelesar
heimspekings.

Daubi Sókratesar. .

(Árid 400 f. Kr. b.)

þegar vitringurinn Sókrates hafbi í mörg ár alib aldur sinn

í Aþenuborg og ílutt þar kenningar sínar óvíttur og óátalinn, þá

var hann ab síbustu í elii sinni ákærbur af öfundsjiíkum mönnuni

fyrir þab, ab hann forsmábi gubina og spillti æskulýbnum ineb

kenningum sínum, en sii var þó í raun rjettri orsökin, ab bin

skorinorba dirfska og hinn grandskygni skarpleikur hans varb

þeim einatt ab fótakeíli, svo þeir fengu eigi illræbum sínum fram-

gengt. I málsvörn sinni hafnabi Sókrates öllurn þeim rábum.

sem saksóktir menn í Aþenuborg voru vanir vib ab hafa til ab

hræra hjörtu dómaranna. Hann rak sakaráburb ákærandanna

meb orbsnilli þeirri og hálfkýmni, sem honum var svo eiginlegj

því bæbi sannabi hann Ijóslega, hversu sakargiptir þeirra vaeru

ijarstæbar, og sneypti þá um leib og gerbi þá hlægilega. Ln til
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dómaranna talabi hann einarblega og hlífbarlaust, scm ekki var
títt nm þær mundir, svo ab lýburinn, sem ekki átti öbru ab venj-
ast en smjabri og fagurgala, gerbi öbru hverju illan kur ab
ræbu hans, og var þab mest fyrir þessa orsök ab hann var

óæmdur sekur. Nú voru þab lög Aþenumanna, ab hverr sak-

felldur borgari mátti, ábur en dómur væri upp kvebinn, nefna þá
hegningu, er hann sjálfur hygbist hafa til unnib, og voru ákærbir
nienn jafnan vanir ab nota þessa rjettarvilnun til ab mýkja hjortu

dómendanna. En Sókrates, sem bæbi vissi sig saklausan og fann
til verbleika sinna, gat meb engu móti lagt sig nibur vib ab dekra

tyrir tilfinningum dómaranna, og kvabst hann telja sig þess eins

ftiaklegan, ab sjer væri veitfc borbhald l Prýtaneum*) á opin-

beran kostnab, svo sem heibursurabun fyrir alla sína ástundun

°g erGbismuni í þarGr Aþenumanna. 'Út af þessu dæmdu dóraar-

arnir hann til ab drekka banadrykk, en til þess var hafbur eitur-

iögur af óburt (cicuta ) , og var þab alvanaleg daubahegning í

Aþenuborg. Sókrates hlýddi á daubadóminn meb þeirri stilling

og hugarró, sem vitrum manni var sambobin, hjelt síban stutta

ræbu og færbi dómurunum fullar sönnur fyrir því, ab sjer hefbi

verib hægbarleikur ab forba líGnu, meb hinum algengu umtölum
og miskunarbænum, en hann hefbi alla æG fast og óbrigbilega

tylgt þeirri lífsreglu, ab þola hvaba órjettindi sem væru, heldur

en ab afstýra þeim meb því ab svíkjast undan sinni eigin sann-

færingu.

Daubadómi Sókratesar gat ekki orbib fullnægt fyr en ab

þrjátíu dogum libnum, því svo stób á, ab skip eitt, sem á hverju

óri var sent til Deleyjar, hafbi lagt ut skömmu ábur en dómurinn
var uppkvebinn, en samkvæmt hinum fornu lögum var þab óhæfa,
ab nokkurr mabur væri líflátinn meban skipib var á leibinni. En
þenna tíma, sem líflátib frestabist, hjelt Sókrates áfram hinni vana-
legu umgengni vib lærisveina sína, og vitjubu þeir hans daglega

» fangelsinu. Hin sama rósemi og gebfesta, sem hafbi fylgt

honuni alla æG, skildi ekki heldur vib hann þegar hjer var komib,
og var hann lífsreglum sínum og sannfæringu triir allt til hins

síbasta andartaks. Einn af lærisveinum hans, Kríton ab nafni,

hafbi fáum dögum fyrir líflátib sett ráð til þess, ab hann gæti

fluib úr landi. En Sókrates var meb öllu ófáanlegur til ab hlíta

þeim kosti, því bæbi trúbi hann sjálfur og kenndi öbrum, ab

ekkert væri þab til, sem gæti veitt manni heiraild til ab óhlýbn-
ast lögum og landsrjetti.

*) Prýtaneum hjet ein opinber bygging í Aþenuborg, og var þar veittur

kostur og veizlur haldnar gestum rikisius og hinum nýtustu borgurum,

sem mest höfðu unnið því til gagns.
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Platon, sem inestur varö og ágætastur af lærisveinum Só-

kratesar, hefir í einu sjerstöku riti letrab og stílfært hinar sí&ustu

rœbar hans og skýrt frá vibskilnafci hans. Leggur hann sjánar-

votti nokkrum s'óguna í munn og lætur honum meí)al annars

segjast á þessa leih:

*þab var furðu kynlegt, hvernig skapi mínu var varið,

raeöan á þessu stóí). Eg var vibstaddur dau&a þess manns, sem

eg var svo innilega handgenginn, og samt kenndi eg mjer ekki

angurs, j>ví hann kom mjer fyrir sjónir eins og sannfarsæll ma&ur
bæ&i í or&um og allri háttsemi, svo göfuglega og djarflega var&

hann vih dau&a sínum; þaó var me& öllu ósegjanleg tilíinning,

þab var sambland, .sem ekki haf&i fyrir komib á&ur, annarsvegar

af fógnu&i, en líka hinsvegar af angurblí&ura trega, þegar eg

hugsa&i til þess, hvab bráhlega hann ætti a& skilja vib. 0g öllum

okkur, sem ab þessu sinni vorum nærstaddir, var& eins vií); þa&

var ýmist a& viö hlógum e&a grjetum.«

þegar Sókrates í langan tíma var biíinn aö ræöa viö okkur

um ódauöleik sálarinnav, ætlaöi hann aö ganga ut og taka sjer

laug fyrir andlátið. þá mælti Kríton vinur hans vi& hann: »Seg

oss mi síðasta vilja þinn, Sókrates I hvað eigum vjer aö gera fyrir

börn þín, e&a hvaö annars, sem þjer sje kært og hugleikib?*

»þetta sama, bezti Kríton! sem eg alltaf er a& brýna fyrir ybur,«

ansa&i Sókrates; »ef jojer berib umhyggju fyrir y&ur sjálfum, þá

inumib ])jer vinna þægt verk bæ&i mjer og mínum og sjálfum

y&ur, enda þó þjer engu lofib a& svostöddu; en ef jvjer vanrækiö

y&ur sjálfa og lagib ekki lífsferil y&ar eptir því, sem vjer bæ&i »

dag og a& undanrórnu höfum umtalafe, þá mun fyrir Iíti& koma,

þó þjer nit heitib öllu fögru.«

»Vi& skulum þá leggja alla stund á þetta,« sag&i Kríton,

»en hvernig víitu láta greptra þig?« »Eins og ykkur sjáifum

sýnist,« ansa&i Sókrates, »ef þi& á annab borb getib ná& mjer o

g

jeg ekki slepp úr greipum ykkar.« Sí&an vjek hann sjer a& okkur

me& stiltu brosi og mælti: »Mjer ætlar þá ekki a& heppnast,

bræ&ur gó&ir! a& færa honum Krítoni heim sanninn um þa&, a&

jeg sje þessi Sókrates, sem nú á tal vi& ykkur og stýrir þessum

umræ&um; nei, hann hugsar sjer a& jeg sje sá, sem hann innan

skamms mun sjá einsog li&i& lík, og þessvegna spyr hann, hver-

nig haun eigi a& greptra mig. Eg hef talab svo mikib og svo

lengi til þess a& gera ykkur fulltrua um þa&, a& þegar eg er

buinn a& renna út eiturbikarinn, þá muni eg ekki bí&a framar

hjá ykkur , heldur lí&a burt til sælusta&a, þar sem ódau&Iegar

verur eiga dvöl; en hann ímyndar sjer a& jeg segi þetta svona

hinseigin til a& hughreysta sjálfan mig og ykkur. Gangi& því »

ábyrgb fyrir mig hjá Krítoni, en öfugt samt vi& þá ábyrgb, sem
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hann undirgekkst vib dómarana fyrir mína hönd; því hann ábyrgð*

þab, ah eg sannlega mundi bíba kyr, en þií> eigib ah

^byrgjast hitt, aí) þegar eg er dáinn, þá muni eg sannlega ekki
bfóa.kyr, heldur muni eg líba burt frá þessum stöbvum. Eg vil,

l)v í er þab, meb engu mdti, ab Kríton haldi þetta sje ólán, eba
a
^ hann harmi mig, þegar hann sjer lík mitt á báli brennt efea

1 jÖrbu lagfc, eins og eitthvaí) illt kæmi fram vib mig, og vil eg
ekki ab hann vib greptrun mfna segi: »>Nu greptra jeg Sókrates.*
því vita skaltu, Kríton! ab rangmælin eru ekki einungis í sjálfu
sjer lýtafull, heldur eru þau einnig skabvænleg fyrir sálinaj þjer
ker því ab vera hughraustur og segja ab þú jarbir líkama minn;
n)áttu svo jarba hann eins og þjer cr geoþekkt og þjer þykir bezt
vib eiga.

Ab svo mæltu stób hann upp og fór til herbergis nokkurs
fá sjer laug, og fylgdist Kríton meb honum; bab hann okkur
bíba sín á meban. Vib gerbum svo og hjeldum áfram sam-

taIinu, og var ýmist ab vib ræddum aptur þær greinir, sem Só-
krates hafbi útlistab fyrir okkur, annab veiíib varb okkur tal-

*j
rjágt um þá hörmulegu ógæfu, sem okkur var ab höndum komin,

P^ílíkt sem vib ættum föbur ab missa og yrbum hjeban af munab-
arlausir alla æíi. En er hann hafbi laugazt og börn hans voru
borin inn til hans — því hann átti tvo sonu kornunga og einn
Srálpaban— og er konurnar ur húsi hans voru komnar, þá talabi

bann vib þær í viburvist Krítons og tjábi þeim sínar síbustu óskir

rábstafanir; síban Ijethann konurnar og börnin fara, en sjálfur

hann aptur til okkar. þá var orbib álibib og ekki langt til

j^larlags, því honum hafbi dvalizt lengi inni í herberginu. Tyllti
‘ann sjer nu nibur eptir babib og gaf sig á tal vib okkur, en þab
' ar ekki lengi, því þjónn hinna ellefu manna*) kom ab vörmu
sPori, yjek sjer ab honurn og mælti: »Ekki vil eg ætlaþjerþab,

;
okrates minn! ab þú látir þjer eins fara og sunúr abrir, sem

1 lskast vib mig og formæla mjer, þegar eg kem í umbobi yfir-
v aldanna og skora á þá ab drekka eitrib. Bæbi hef jeg nú
aanars reynt þig ab því allan þenna tíma, ab þú ert sá drenglynd-
astb hógværasti og bezti mabur af öllum þeim, sem nokkurntíma
lafa hingab komib, og eins treysti eg því nú, ab þú munir ekki
reibast vib mig, heldur vib hina, því þjer er sjálfum kunnugt
verir þessu valda. þú veizt nú hvab jeg er kominn ab segja

PJer, vertu þá sæll og berbu þig ab þola meb jafnabargebi þab
Serft ekki verbur umflúib.» þar meb sneri hann sjer undan grát-
adi 0g gekk burt. Og Sókrates horfbi eptir honum og mælti:

) Hinir svonefndu ellefu menn í Aþennborg voru settir til að sjá uro
^ngelsi, varðhald, hegningar og liflát sakaraanna.
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• Vertii þá líka sæil ! og skal svo gera sem þu hefir fyrir mælt.«

því næst sagbi hann vií) okkur: » Mikib prýbilega fer þessum

rnanni
!
þenna tíma hefir hann verií) ab koma tii mín og tala vib

mig öbru hverju og í einu orbi hefir hann verib mjer hinn bezti

mabur; og nu ab síbustu — lýsir þab ekki eballyndi hans, ab

hann grætur yfir mjer? En far nií Kríton! og skulum vib hlýba

orbum hans ; komi menn meb eiturdrykkinn, ef hann er tilbiiinn,

en sje þab ekki, þá verbur maburinn ab byrla hann.« þá mælti

Kríton: »Mjer er þ<5 nær ab halda, Sókrates minn! ab sólin sje

yfir fjollunum enn þá og ekki gengin undir. Hitt veit eg líka

ab abrir sumir hverir drekka eitrib miklu seinna og ekki undir

eins og þeim er sagt til, heldur borba þeir fyrst vei og drekka

og svala fýsnum sínum.« þá svarabi Sókrates: »þab fer ab

líkindum, kæri Kríton minn! ab raennirnir þeir, sem þii minnist

á, breyti svona, því þeir þykjast ávinna nokkub meb þessumdti;

en þab fer eins ab líkindum, ab eg muni ekki breyta svo, því

eg tei mjer þab engan ávinning ab drekka seinna, heldur mundi

eg verba hlægilegur í augum sjálfs mín, ef eg hjengi svo fast vib

iífib og leitabist vib ab treina þab, sem er á förum hvort sein

er. Farbu því eins og eg segi og leitabu engra undanbragba.*

þegar Kríton heyrbi þetta, þá benti hann samstundis þjón-

inum, sem hjá iionum stób. þjónninn fór og kom aptur ab

stundarkorni libnu, fylgdi honum sá, sem banadrykkinn átti ab

rjetta Sókratesi, og bar bikar fullan af nýbyrlubu eitri í hendi.

þegar Sókrates sá manninn, mælti hann: »Nu, nú, heilla vin!

þii ert þessu kunnugastur, hvernig á eg ab bera mig til? seg

mjer hvab gera skal. »Ekkert frekara,« ansabi hinn, »nema þab,

ab þegar þú ert búinn ab drekka, áttu ab vera á rjátli þangab til

þú tínnur til þyngsla í fótunum, þá áttu ab leggjast nibur og

mun þab þá hrífa af sjálfu sjer.« þar meb rjetti hann Sókratcsi

bikarinn
,

en hann tók vib honum meb glöbu bragbi
,

alveg

óskelfdur, hvorki brá liann lit nje svip, heldur leit hann á mann-

inn meb hvössu augnarábi eins og honum var títt og spurbi hann

á þessa leib: »Viltu segja mjer hvernig er um þenna drykk? er

leyíilegt ab hella nokkru af honum til dreypifórnar eba ekki? u

En maburinn svarabi: »Vib byrlum rjett ab eins svo mikib, Só*-

krates! sem vib höldum ab meb þurfi.« »Skii eg þab,« mselh

Sókrates, »en iiitt mun bæbi vera heimilt og enda brýn skyldn

ab bibja þess til gubanna, ab þeir láti burtflutninginn hjeban til

iiinna stabanna verba farsællegan. þess vil eg þá einnig bibja,

og verbi þessi mín bæn ab áhrínsorbi.a Óbar en hann slepp* 1

orbinu, setti hann bikarinn á munn sjer og teigabi eitrib hægt og

rólega, Flestir af oss höfbu nokkurnveginn getab varizt grátinuin

þangab til ab þessu kom, en nú þegar vib meb eigin augum sáum
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t<ann drekka og tæma bikarinn, þá varb oss þab um megn; tárin

brutuöt fram og flóbu stanzlaust mjer af augum, eg hjupabi þá
skikkjunni fyrir andlit mjer og grjet, — þó samt ekki yíir honum,
heldur yfir sjálfum mjer, sem átti slíkum ástvin á bak ab sjá.

Kríton var enda fyr stabinn upp ur sæti sínu en eg, því hann
gat ekki heldur tára bundizt. Og Apollódórus, sem ábur hafbi
ekki látib af grátinum, varb nu svo, ab hann kveinabi hástöfum,

enginn var sá af þeim, er nærstaddir voru, sem ekki sturlab-

jst af ekka og kveinstöfum nema Sókrates einn. Hann tók þá
Pannigtil orba: »því látib þjer svo, þjer undarlegu menn! Eg ljet

Þó kvennfólkib frá mjer fara einmitt þessvegna, ab eg vildi ekki,

ao þv f y rbi nein þess kouar ósvinna, því eg hef heyrt ab menn
ab deyja í gubrækilegri þögn. Verib því rólegir og harkib

ykkur.« þá fyrirurbum vib okkur og hættum ab gráta. En
hann gekk stundarkorn um gólf, og þegar fætur hans, eptir því
öein hann sagbi sjálfur, tóku ab þyngjast, þá lagbist liann nibur
á bakib, eins og maburinn, sem færbi honum eitrib, hafbi rábib
t‘k Mabur þessi þreifabi nii á Sókratesi og fór liöndum um fætur

hans, kreisti þá síban fast og spurbi hvort hann findi til. Só-
krates kvab nei vib því. því næst kreisti maburinn kálfa hans
°g færbi sig þaban upp eptir og sýndi okkur hvernig hann kóln-
abi og stirbnabi. Sókrates tók þá sjálfur á sjer og sagbi, ab

I)egar þab kæmi ab hjartanu, þá mundi hann vera libinn. Og er

hann var nákaldur orbinn upp á mibt holib, þá mælti hann þau
0rb, sem urbu hans en síbustu í þessu lífi. »Kríton minn!«
8agbi hann, » vib erum Eskulapi*) skuldugir um hana; fórn-
hcrib honum hanann og látib þab ekki undan dragast.* »Svo
ökal vera,« ansabi Kríton, »en hugsabu eptir, hvort þu hefir

°°kkub meira ab segja.« Til þeirra orba svarabi hann engu.
^oib svo lítil stund, þá tók hann daubakippinn og voru augu
*‘ans þegar brostin. Kríton sá þab og veitti honum samstundis
Hábjargir.

Þannig varb vibskilnabur ástvinar vors, hins bezta manns,
sem v

jer höfum þekkt og ab líkindum hins bezta og rjettlátasta

°ianns sem nokkurntíma hefir verib.«

4. Frá Alexander hinum mikla.

Alexander hinn mikli var konungur í Makedónfu; þab
r 'ki lá nyrzt af hinum grisku löndum. þegar hann var fæddur,
s ^rifabi fabjr hans, Filippus, sem einnig var mikill konungur,

)(^skulap var lækningaguð og var það siðvenja að menn færðu honum
þakkir fyrir heilsuba.ta eptir afstaðna ejúkdómslegu.

16
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íjpekingnum Aristotclesi á þessa leib: »jeg heti getih son, en

jeg glehst ekki eins mikib yfir fæhingu hans, eins og hinu, afc

hann er fæddur á þínum dögum, svo |)u getir alih hann upp

eins og konungur þarf fóstur ah fá.« 0g von þessi rættist; því

Aristoteles tók Alexander til fræ&slu, og aldrei hefur frægari

kennari átt frægari lærisvein. Alexander nam vísindi meb longun

mikilli, en vanrækti eigi heldur |)ah, sem konungssyni hæfir*

Metnahur hans vaknabi snemma; þegar menn hrósufeu afreks-

verkum föbur hans, mælti hann hryggur í skapi: „fahir minn

gjörir allt, svo jeg hef ekkert eptir til ab framkvæma.« þegar

hann var 18 ára ab aldri, þótti hann afbragb annara manna í

orustum. Fám árum síbar tók hann konungdðm f Makedóníu

eptir föbur sinn. þegar hann var orbinn konungur, eggjabi hann

þegna sína og alla Grikki til þess ab hefna á Persum. þá rjebi

Persalöndum Daríus Kódómannus, allgóbur konungur, en

enginn skörungur. Alexander fór yfir til Asíu meb einar 35

þásundir manna á móti ógrynni hers, er Daríus hafbi. þegar

Alexandcr var kominn yfir til Asíu, stóbst ekkert vib honum, og

vann hann á stuttum tíma alla Asíu hina minni, jog ætlabi lengra

ab halda; varb hann þá veikur; og í því er læknir hans, Fi'

lippus, færbi honum heilsudrykk, kom annar niabur meb brjef

til hans, og var hann í því varabur vib Filippusi, því hann hefbi

lofab Persakonungi ab byrla honum eitur. Alexander las brjefib T

og rjetti þab síban Filippusi, en tók jafnskjótt til sín drykkiun

óskelfdur. Fám dögum síbar var hann orbinn heilbrigbur, og'

hjelt þá ekki kyrru lyrir. íllrökk Daríus hvcrvetna fyrir, og

ílábi til hinna fjarlægustu hjeraba í löndum sínum; var hanu þaf

veginn af einum þegna sinna. Alexander bar þar ab, er Hk

hins volduga konungs lá óhirt á víbavangi. Gat þá Alexander

ekki tára bundizt sakir fallveltu lífsins, og tók af sjer skikkjuna,

og lagbi yfir óvin sinn, og ljet greptra, einsog slíkum höfbingja

sómdi, en banamann hans Ijet hann af lífi taka.

þegar Alexander hafbi unnib öll lönd Persa, hjelt hann

lengra norbur og austur. Sjálfur tók hann jafnan þátt í öllum

þrautum hermanna sinna; var hann jafnan í broddi fylkingar, og

hinn fyrsti, er stje yfir veggi hinna herteknu borga. En Grikkir

áttu ekki einungis ab berjast vib óvinaher, heldur einnig yiö

brennandi sólarhita, hungur og þorsta. Einhverju sinni, er herinn

allur var yfirkominn af þorsta, færbi hermabur einn Alexandri

vatn á skildi sínum, en Alexander tók vatnib, sýndi þab libinu,

hellti því nibur og mælti: »jeg drekk ekki einn, þegar allir eru

þyrstir.« Hermennirnir urbu frá sjer numdir, og mæltu :
*áfram

konungur, farbu lengra meb oss. Vjer erum ekki þyrstir, ekki

þreyttir, ekki daublegir, meban vjer eigum slíkan konung.*
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þegar Alexander hafbi einnig unnib nokkurn hluta af Ind-

iöndi, hjelt hann libi sínu til Babyldnar. Hugsabi hann þárnœst
um ab mennta og siba hina mörgu þegna sína, og gjöra þá
farsæla, en þá kom daubinn, og gjörbi enda á afreksverkum hans.

Alexander var 33 ára, er hann hafbi unnib ílest þau lönd, er

M voru kunn, og þó var þetta ekki hans eini heiÖur. Ríki

Alexanders skiptist, ab honurn látnum, í mörg smáríki: Makeddníu,

Grikkland, Egyptaland, Sýrland, og fleiri. I flestum ríkjum þessum
vorn duglausir konungar, og Rómverjar unnu þau síban hvort

öbru.

5. Frá Rómverjum.

Eins og Grikkir voru mest metnir af öllum fornþjóbum í

Eyrópu, svo stób mestur ótti af Rómverjum. Grikkir voru
toildir og glablyndir, en Róraverjar harbir og alvörugefnir. Veldi

Rómverja nábi í iýrstu abeins yfir Rómaborg og Jandib þar

umhverfis, en á Krists dögum hafbi þab aukizt svo, ab þab

nábi yfir öll lönd í Evrópu, Asíu og Afríku, þau, er liggja ab

^libjarbarhafi. Veldi sitt juku Rómverjar meb þreki, hyggiudum
hlýbni vib lögin.

Á fyrstu öldum Rómaveldis voru þar konungar; en er

sællífur konungsson nokkurr spjallabi fagra konu, er Lucretia
hjet, var konungsættin svipt völdum. Hib æbsta vald var þá
lengib í hendur tveim ræbismönnum, er þjóbrábib valdi á ári

hverju; í rábi því sátu 300 öidungar. Slík ríki kalla menn
^ýbstjórnarríki. Vjer skulum nu nefna nokkra hinna frægu
manna í hinu rómverska lýbstjórnarríki.

Mucius Scævola. Erlendur konungur nokkurr sat um
^ómaborg; tók þá Mucius fyrir sig ab láta líf sitt fyrir ættjörbu
ama. Fór hann í herbubir konungs, meb kníf, er hann fól undir
skikkju sinni, í þeirn ásetningi, ab vinna á konunginum. þegar
hann kom í tjald konungs, sat konungur vib skriíborb hjá skrifara
81num, og voru þeir bábir í líkum klæbum. Af því ab Mucius
þekkti ekki konung, vo hann skrifara hans í stabinn fyrir sjálfan

hann. yar Mucius þá tekinn höndum, en hann skelfdist ekki,

°S niæiti vib konung: »jeg er rómverskur borgari, og heiti Mu-
cius; jeg er óvinur þinn, og ætlabi ab drepa þig, og daubann
óttast jeg ekki.« Konungur ógnabi honum meb hinum hörbustu
Pmtingum; Mucius svarabi engu, en rjetti hönd sína í eld, er
hrann þar hjá, og hjelt henni í eldinum, unz hún var öll brunnin.

jvonungurinn undrabist hugrekki og þrek Rómverjans, Ijet Mucius^ brott, og samdi frib vib landa hans.

Kajus Fabricius. Griskur konungur nokkurr, ab nafni
**yrru8, átti í hernabi vib Rómverja, og veitti Grikkjum betur.

18*



276 Atriði úr mauukyD88ðgunm.

En þó Pyrrus sigrabi, missti hann í hverri orustu talsvert af íiöi

sínu, og vildi því semja frib. Sendi hann þá sendiherra tii hins

rómverska rábs, en þab vildi ekki semja frib nema sjer í hag.

Sendilierrann færbi Pyrrusi svar þetta, og mælti um leib: »>jeg

stób frammi fyrir rábinu, og mjer virtist þab vera eintómir

gamlir konungar.« Fám dögum síbar gjörbu Rómverjar sendifor

tii Pyrrusar, til þess ab skipta um fanga; fyrir sendiför þessari

var Kajus Fabricius, mabur bláfátækur, en ósjerplæginn. Konungur
baub honum stórfje, en Kajus vildi ekki hafa. Ljet þá konungur

leiba fíl mikinn ab baki Kajusar, og teygbi fíllinn, ab honum
óvörum, ranann yör höfub honum, og öskrabi hátt. En Kajusi

brá ekki, og mæiti hann vib Pyrrus: »dýr þitt skelíir mig jafn-

lítib, og guil þitt tælir mig.« Rómverjar hjeldu stríbinu fram,

og höfbu sigur ab lokum.

Fabius Maximus varb frægur í stríbum þeim, er Róm-
verjar áttu vib Kartagóborg. Hinn mikli foringi Kartagó-

borgarmanna, Hannibal, hafbi unnib meiri hluta Ítalíu. Gjörbu

þá Rómverjar hinu vitra og hyggna Fabius ab foringja; fór

hann hægt í fyrstu, og hjeit sig mest á fjölium uppi, og ljet

Hannibal elta sig; var hann því kaliabur »hægfari« (cunctator),

og var uokkur liluti hersins fenginn í hendur Minuciusi.
Minucius lagbi þegar til orustu vib Hannibal, og lá nærri, ab

hann týndi þar öllum mönnum sínum; kom þá Fabius ab meb

sína menn; hjelt þá Hannibal undan og mælti: »Ioksins rifnabi

þá ský þetta, er svo lengi hefur setib á fjallatindunum.« En
Minucius mælti vib menn sína: »vjer skulum fara til Fabíusar,

og heilsa honum einsog föbur, og^ til manna hans, sem hafa

frelsab oss, og þakka þeira.« Ófriburinn milli Rómverja og

Kartagóborgarmanna fór íram í ftalíu, uns Rómverjar sendu her

mikinn yfir til Kartagóborgar; mátti þá Hannibal hverfa þangab

af Ítalíu. Fyrir libi því, er Rómverjar sendu, var Scipio hinn

ýngri; áttu þeir Hannibal þar orustu mikla; voru þeir bábir

hinir mestu foringjar á þeim tímum
;

fjekk Scipio sigur, en Róm-
verjar tóku Kartagóborg og lönd þau, er henni fylgdu.

Julius Cæsar. Jafnframt og Rómverjar lágu í hernabi

vib abrar þjóbir, áttu þeir einnig í innbyrbis óeirbum. Alþýbu-

menn höfbu þegar, strax eptir ab konungsvaldib var aftekib,

borib sig upp, og viljab láta aubmennina og hina heldri slaka

til. Safnabist alþýban út fyrir borgina á fjall eitt þar í
grennd,

og ætlabi ab stofna lýbstjórnarríki sjer. Ræbismennirnir og rábib

sendu þá mann nokkurn, ab nafni Menenius Agrippa, til

lýbsins. Menenius mælti vib lýbinn á þessa leib: »Einusinni

kom upp stríb á milli limanna á líkama mannsins; ákærbu þeir

allir magann. Handleggirnir kvábust mega starfa, fæturnir ganga,
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böfubib hugsa, en maginn gjörbi ekkert annab en þab, ab láta

þá þjóna sjer; urbu þeir |)á á þab sáttir, ab hætta öllum störfum.

En vib þab varb allur líkaminn veikur, og limirnir allir misstu

afl sitt; sáu þeir þá, ab þó svo liti ut, sem maginnab eins heimtabi

þjónustu limanna, þá veitti hann þeim öllum afl og samanhengi;

gjörbu þeir eptir þab viljugir verk sitt.« Lýburinn skildi orb

Meneníusar, sneri heim til borgarinnar, og sætti sig vib rábib.

Allt fyrir þetta linnti ekki borgarastríbum í nokkrar aldir.

Metnaöargjarnir menn notubu óeirbir þessar, söfnubu ab sjer

flokkum manna, og börbust hvorir vib abra. Hjerumbil 100
árum ábur en Kristur fæddist börbust þeir Marius og Sulla;
var Marius foringi alþýbumanna, en SuIIa lendra manna; hafbi

Sálla sigur. Júlíus Cæsar gjörbi enda á úeirbum þessum

;

hafbi hann ábur unnib Frakkland allt, og safnab ab sjer miklum
flokki alþýbu. Lendir menn sendu Pompejus mikla til móts
vib hann, en Cæsar hafbi sigur og gjörbist einvalds höfbingi í

Húmaborg. Svipti hann þá stjórnarrábib allri hluttekt í stjórn

ríkisins, .og þótti hann rábríkur mjög. þessu undu Rómverjar
flla, og tóku sig saman nokkrir menn, og gjörbu samsæri gegn
honum. Rjebust þeir á hann í rábhúsinu; varbist Cæsar þeim

hríb ; en er hann sá í flokki þeirra ungan mann nokkurn, er

Brútus hjet, og var uppeldissonur hans, gaf hann upp vörnina

°g mælti: »og þú líka, Brútus, sonur minn.« Ljet Cæsar þar
hf sitt.

*

6. Octavíanus Agustus.

Octavíanus gjörbi enda á hinni rómversku lýbveldisstjórn.

tíann var systurdóttursonur Cæsars, og erfingi hans; leitabist

hann því vib ab hefna lians, og gjörbi í því skyni samband vib
hinn volduga Antoníus. En brátt urbu þeir ósáttir, og var þó
^ntoníus kvæntur Octavíu, hállsystur Octavíanus. En er An-
tonius festi ástir vib Kleopötru, drottningu á Egyptalandj, og
hafbi rekib frá sjer Octavíu, gjörbist meb þeim fullur fjandskapur; *
þsir börbust, og hafbi Octavíanus hvervetna sigur, en Antoníus
°g Kleopatra tóku sig sjálf af lífi.

Octavíanus gjörbist nú einvaldur, og meb því lauk þjóbfrelsi

Eómverja; hann nefndi sig eptir ættingja sínum Cæsari, og af
því er komib nafnib nkeisari«. Ríki Octavíanus nábi yfir Ílalíu,

^pán, Portúgal, Frakkland, suburhluta þjóbverjalands, Grikkland,
iyrkjalönd, Asíu hina minni, Egyptaland og norbuvhluta Afríku.

dögum hans voru þeir uppi mælskumaburinn Cicero, og
skáldin Ovidíus, Virgilíus og Horatíus.

Rómverjar og Grikkir voru höfundar þeirra alda speki. En
8 poki þú 8korti hinn sanna grundvöll, og því megnabi hún ekki
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til Iengdar aí) hamla því, aí) svall og allskonar ósihsemi dreífhist

dt og festi rætur. Einkum fór munahur og sællífi í vöxt; kvab

svo mikib ab |>ví, ab auhmenn kepptust hverir vib ahra ab hafa

rjetti |)á á borbum, sem sjaldgæfastir væru og dýrastir. Slíkur

lifnabur spillti lijörtum manna, svo ab <5d)rggbir og lestir urbn

almennir. A þeim tímum var þab almennt ab byrla eitur, og

kona Octavíanus gekk hvab bezt fram í því. Ljet hún byrla eitur

allri ætt keisarans, og síbast sjálfum honum, til ab koma til

ríkis syni sínum, cr hun hafbi átt meb fyrra manni sínum.

Sor.ur hennar, Tiberius, og fleiri keisarar um langan tíma,

erfbu gubleysi hennar, og nafn þeirra var vibbjdbur samtíbarmanna
þeirra, og allra, er þab þckkja. Ahlarhátturinn var spilltur, en

hinir fáu, sem vábvandir voru, báru harm sinn í hljóbi, en hjarta

þeirra þreybi nýja tíma.

' 7. Frá NorburlÖndum í fornöld.

Norbnrlönd, (þ. e. Svíþjób, Noregur og Danmörk) voru

lengi framanaf lítt kunn. Nokkru fyrir Krists burb er mælt ab

Obinn hafi komib þangab dr Austurálfu lieims, og brotizt þar

til valda. Obinn fiutti þangab nýjan átrdnab. Eptir dauba hans

var hann sjálfur tignabur sem gub. Trdarbrögb Obins hvöttu

áhangendur þeirra mjög til hrevsti. Ilraustir menn skyldu eptir

daubann gista í Valhöllu meb Obni, og lifa þar vib sælu, en illir

menn og ragir skyldu fara til Niflheims, og lifa |)ar vib eymd
og Örkumsl. En nm síbir átti þó bæbi Valhöll og Niflheimur

undir lok ab líba, og skyldu þá góbir menn fá vist á Gimli hjá

Aiföbur, en illir menn /ara til Nástrandar. Ymsir af höfbingjum

þcim, er komu meb Obni austanab, voru tignabir sem gubir,

Týr var orustugub, Baldur sólargub, Freyja ástar- og víga-

gybja, Obinn skáldskapar- og vígagub; þórr rjebi vebrátt og

árferþi.

þá voru mörg smáríki á Norburlöndum, en þau sameinubust

smámsaman í stærra ríki. þannig nábi Danr mikilláti, Skán-

eyjarkonungur, nálega allri Danmörk undir sig; ívar víbfabm'
lagbi undir sig þvínær alla Danmörk og Svíþjób; en nálægt 900

árum e. Kr. b. var þab, ab Gornuir gamli lagbi undir sig Öll

smáríki í DanmÖrku, og um sama leyti lagbi Haraldur har-

fagri undir sig Öll smáríkin í Noregi.

Einn af hinum voldugustu konungum á Norburlöndum var

Kndtur ríki, sonur Sveins tjuguskeggs. Sveinn hafbi lagt

undir sig mikinn hluta Englands, ábur en hann dó. Vildu

Englendingar nota sjer fráfall hans til ab losast undan DÖnum,

meb því ab Knutur sonur hans var þá bam ab aldri. Tóku

þeir þá til konungs yfir sig Abalráb, er Sveinn hafbi rekib þa r
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'frá völdum. Seinna hjelt Knútur til Englanda med flota mikinn,

°g vann loksins undir sig England. Sá hjet Játmundur járn-
síba, er var fyrirlií)i Englendinga gegn honum. Knútur efldi

kristni í löndum sínum, og Ijet reisa margar kirkjur. Iíann lagbi

°g undir sig nálega allan Noreg; beitti hann til þess bæbi brögbum
°g hreysti, ijegjöfum og vopnum. Knútur var framanaf har&ur,

°g jafnvel grimmur í stjúrn sinni, en seinna gjörbist hann mildari

°g spakari í lund.

þ>ab er sagt, ab hirbmenn Knúts konungs sláu honum mjög
gullhamra og lofubu veldi hans og mátt. Einhverju sinni, er

þcir Ijetu mest, baub Knútur þeim ab færa hásæti sitt til sjávar

nibur og í íjöru fram, setti hann kúrónu á höfub sjer og tók

veldissprota í hönd og for meb. Er Iiann var kominn í fjöruna

settist liann á stólinn, en abfall var. Fyrirbaub hann sjónum
ab nálgast sig eba hásæti sitt. En sjórinn fjell ab eins og ebli-

legt var. Vildi hann meb þcssu sýna hirímönnum sínum, ab

hann væri mabur vanmáttugur, og ab gullhamrar þeirra væru
hræsni.

8. Frá komu Kristindómsins.

Meban gubleysi og eymd sú, er því jafnan fylgir, og cptir-

þrá betri tíma drottnabi |>annig á hinum síbu3tu öldum heibninnar,

var tíminn kominn, ab gub sendi sinn eingetinn son, tíl þess ab

sýna mönnunum hina sönnu lind vizkunnar, og hina sönnu bót

allskonar eymdar. |>á fæddist í Betlehem á Gybingalandi

frelsari mannkynsins, Jesús Kristur, höfundur og fulikomnari

trúar vorrar. Náb gubs var meb honum frá barndómi; hann 6x
upp, og styrktist í anda, og var elskabur af gubi og mönnum.
f>egar hann var 30 ára, tók hann skírn í ánni Jórdan, og vígbi

sig hinni gublegu köllun sinni.

Hann kallabi hib villuráfandi mannkyn til apturhvarfs og

trúar: »þab er hib eilífa lífib,« sagbi hann, »ab )>jcr þekkib hinn

eina sanna gub, og þann, sem hann sendi, Jesúm Krist.« Hann
minnti hinn spillta heim á kærleikann, meb hinu mikla boborbi: '

•þú átt ab elska drottinn gub þinn af Öllu hjarta þínu, allri Öndu

þinni og hugskoti, og náunga þinn cinsog sjálfan þig.« En þegar

líf hans hjer á jörbu var fullkomnab, þegar hann hafbi stofnab

gubs ríki á jorbunni, og bobab hinum ibrandi frelsi, gekk Irann,

hinn eingetni gubs sonur, í daubann, til þess ab hverr, sem trúir

á hann, glatist ekki, heldur liafi eilíft líf. Hann fór aptur til

föbursin8 í augsjón lærisveina sinna; en kenning hans breiddist út

yfir jörbina;

Eptir burtför Jesú fóru lærisveinar hans til margra landa,

og kenndu mönnum þab sem þeir höfbu heyrt og ejeb, Fólkih
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streymdi til þeirra, því öll skepnan andvarpafci eptir frelsí.

Grikkir voru leibir orbnir á skurbgobum sínum, og reistu altari

hinum dþekkta gubi. Páll postuli kom til þeirra, og kenndi

þeim ab þekkja hinn sanna gub. Pjetur bobabi Rómverjum
krlstni. En bæbi Páll og Pjetur, og flestir lærisveinar Jesu,

máttu láta líf sitt fyrir beibingjum. En kristin tru breiddist ót

á degi hverjum, og 300 árum eptir daga Octavíanus Ijet hinn

rdmverski keisari, Konstantínus mikli, skírast í Jesú nafni;

var þab sigur kristninnar yfír heibninni. En því meir sem kristin

trú breiddist lit í hinu spillta ríki Rómverja, því meira missti

hún af dýpt sinni og hreinleika; því hversu gott sem sábib cr,

dafnar þab ekki vel í spilltum jarbvegi. Gybingar hofbu misst

hina fyrri trúrækni febra sinna; Grikkir voru orbnir ánaubarlýbur

og Romverjar voru svæfbir í sællífi og saurlifnabi. Til ab taka

krislni, og bera ávöxtu hennar, þurfíi úspilltar þjöbir, og slíkar

þjóbir voru hinar Gotnesku og Germansku þjóbir í Evrópu.

þjóbir þessar hafbi gub útvalib til ab taka vib vakiinu af

Rómverjum. Ríkí þeirra á Italíu leib undir lok, og hinir Ger-

mansku þjóbflokkar breiddust ut um Evrópu þvínær alla. Gotar
settust ab á Spáni og Ítalíu, Prankar og Borgundar í Frakk^

landí, Alimenn og Saxar á þjóbverjalandi
;
Slavar einir sáta

kyrrir austantil á Evrópu. Allar þjóbir þessar voru heibnar, eu

tóku brátt kristni, og festi hún hjá þeim dýpri rætur en hjá

Rómverjum. Herferbir þjóba þcssara hafa menn kallab þjóba-
fiakk.

9. Frá Karli hinum mikla.

Karl hinn mikli, eba K«a rlamagnús, konungur Franka^
erfbi eptir föbur sinn, Pipín, Frakkland allt, og mikinn hluta

þjóbverjalands ; meb hernabi vann hann Langbarbaland á Ítalío,

Saxa á þjóbverjalandi, og nokkurn hluta af (Jngaralandi. Rjebi

hann þannig öllum vesturhluta hins forna Rómaveldis. Hinn

ró mverski biskup, er smámsaman hafbi tekib sjer yfirráb yfir

kristninni, og nefndi sig „páfa«, þóttist geta gefib konungi

keisaranafn. Karl hafbi ábur gjört honum greiba, og vildi páfinn

endurgjalda hann. þegar Karl, jóladaginn árib 800, kraup fyr*r

altarinu í kirkjunni í Rómaborg, gekk páfi ab honum, og setti

gullkórónu á höfub honum, en lýburinn kallabi: „lifi og sigr *

Karl, hinn vegsamlegi og mikli rómverski keisari, er gub hefur

krýnt.«

En Karl var eigi síbnr frægur sakir umhyggju þeirrar,^ er

hann bar fyrir þegnum sínum, yizku, rjettlætis og gubsótta.

Hinu mikla ríki sínu skipti hann í fylki, og krafbist, ab f*1
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nákvæmar skýrslar um þau öll, og senrli hvervetna skipanir sínar,

sem einnig gæMngar hans urhu ab hlýÖa. Innsigli hans var

grafib á sverbsknapp hans, og er hann haf&i innsiglab einhverja

skipan, er hann gaf þverbrotnum jarli sínum, mælti hann opt:

• hjer er skipan mín, og þessi« — benti um leib á sverbib —
»skal kenna þeim ab lilýba henni.« þessvegna þorbi enginn

lendur mabur hans ab sýna þegnum hans ójafnab. Auk þessa

efldi hann mjög kaupverzlan og akuryrkju, og vann sjálfur ab

garbyrkju af kappi miklu.

Karl bar mikla umhyggju fyrir menntan þegna sinna; enda
var hann á sinni tíö hinn menntabasti mabur. Éinkum bar hann
nmhyggju fyrir uppfræbingu ungmenna; stofnabi hann því skóla

vib hivb sína, og hlutu allir þegnar hans ab senda þangab born
8Ín. Einhverju sinni kom hann sjálfur í skóla þennan, til ab

kynna sjer framfarir barnanna; raöabi hann |)á öllum hinum
námfusu til hægri hlibar sjer, en hinum lötu til vinstri hlibar;

og er liann sá, ab hin lötu börn voru flest af tignu foreldri,

ávarpabi hann þau á þessa leib: »þjer letingjar! hugsib eigi, ab

tign ættar ybar og fegurb ásýndar ybar hafi neitt gildi hjá mjer,

nema þjer meb ástundan bætib þab, sem þjer hafib vanrækt.«

Karl var mabur trurækinn, og heimtabi af öllum Iastvart líferni,

en einkum af klerkum. Opt varb honum þab, ab verba strangur

nm of; kom þab einkum fram vib Saxa, er hann neyddi þá til

ab taka kristni meb slíkri grimmd og hörku, ab þeir endubu

bænir sínar til Obins meb þessum orbum: »styrk oss móti ill-

nienninu Karli, hinum mikla manndrápara.«

þegar Karl fann, ab mætti hans fór ab hnigna, gekk hann
‘ kirkju meb son sinn, Hlöbvi, er hann hafbi ákvarbab ab verba
skyldi keisari eptir sig. þegar hann hafbi bebib til Gubs meb
hárri röddu, áminnti liann son sinn, í áheyrn lýbsins, ab stunda

gubsótta og rjettsýni, án manngreinarálits. » Villu verba vib bæn
oiinni,* mælti Karl síban, en Hlobver hjet því grátandi, »svo tak

'''ib körónunni, og lát hana á höfub þjer, og vert minnugur*
ioforba þinna, meban þií ber hana.« þrem mánubum síbar

^ndabist Karl, 28. Januar 814.

Sonur Karls, og eptirrennarar hans voru ekki bunir þeim
hmum miklu kostum, sem hann hafbi haft; TÍki þab, er hann
yjebi, skiptist í 3 ríki: Frakkland, þjóbverjaland og Ítalíu. í

öllum þessunt ríkjum voru óstjórnsamir og dáblausir konungar;
lendir menn höfbu mest rábin; þeir breyttu eptir eigin vild sinni,

°g ekki var annan rjett ab hafa, en hnefarjettinn. Ríki þessi
voru áreitt mjög af víkingum frá Svíþjób, Noregi og Danmörku.
^íkingar þessir voru heibingjar, bæbi grimmir og harbfengir, og
fitób af þeim lengi hinn mesti ótti.
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JO. Frá Valdimari 1 og Valdimari 2., Danakonungum.
*

Arib 1157 var bardaginn á Gra barheibi
;

þar vann
Valdimar 1. sigur á Svcini avíbanda, og varb hann eptir

þann sigur einvaldur í DanmÖrku. Hann var ötull og fram-

kvœmdarsamur konungur, en eigi var hann heldur einn ab verki.

Absalon biskup var jafnan í ráfcum meb honum; þátti Absalon

vera fremri sem sfjornvitringur og hershoffcingi, enn sem klerkur.

Hann var fyrst biskup í Ilrdarskeldu, en sífcan í Lundi. Val-

dimar konungur átti í dfribi vib Vindur, sem bjuggu norbantil

á ströndum þýzkalands; voru þeir víkingar miklir, og dnábubu

opt Dani, nábua sína. Absalon fdr til mdts vib |)á; átti hann

vifc þá sjdorustu, og vann sigur. Síban tdk hann frá þeim borgina

Arkun á eynni Riigen, og þröngvabi þeim til ab taka kristna

trú. Eptir dauba Valdimars 1. kom til ríkis sonur hans, Knútur
6, og var Absalon einnig rábgjafi hans. Absalon unni mjög
vísindum, og efidi þau á allar lundir. þab var ab hans tilstublan,

ab Saxo Grammaticus og Sveinn Ákason ritubu Dan-
merkur sögu á latínu. Absalon efidi einnig borgina Kaupmanna-
höfn, hann Ijet víggirba hana, og prýba á ýmsan hátt.

Eptir Knát tí. kom til ríkis brdbir hans Valdimar 2.,

(hinn sigursæli). Iíann Iagbi undir sig löndin fram meb Eystra-

salti sunnanverbu (Mecklen burg, Pommern og Lífland).

í dfribnum vib Líficndinga var þab, ab hinn hvfti kross (Dana-

brogsmerkib) íjell af himnum ofan, og Ienti í mibjum Danaher;

er hann síban hafbur í mcrki Danmerkur.
Valdimar konungur var heppinn'og sigursæll framanaf æfinni,

en seinna sneri haraingjan honum bakinu. Ilann átti í deilum

vib Binrik greifa frá Schwerin, og kom greifinn eittsinn ab

konungi dvörum, er hann var á dýraveibum, tdk hann höndum»

og hjelt honum í fangelsi í nokkur ár. Ab sönnu Ijet hann hann

um síbir lausan gegn ærnu fjegjaldi, og er Valdimar síban ætlabi

ab hefna sín á greifa, beib hann mikinn dsigur fyrir honum, og

hætti Valdimar þá styrjöldum, og leitabist vib, þab scm eptir var

æfinnar, ab efla hag þegna sinna, þeirra er hann átti eptir. Hann
dd árib 1241.

11. Fra páfum og múnknm;

Hinn hclzti mabur í allri kristninni var páfinn í Rdmaborg.

Beitti hann valdi sfnu eigi einungis til |)ess, ab snúa heibingjum

til kristinnar trúar, hcldur og til ab halda þeim í hlýbni. En

páfar innleiddu einnig margar rangar kenningar, er þeir ljetu

heita kristinddm, en alþýba mátti þá eigi lesa heilaga ritningu»
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Sa* því ckkí vita?>, hvab rjett var eba rangt. þannig tðldu

þeir monnum trú nm, að til hefðu verið helgir menn, er gjðrt

hefðu meira gott, en þeir sjáiíir þurftu til þess að verða sálu-

hðlpnir, og því ættu menn að ákalla þá. Ennfremur kenndu

páfar, ab þeir hefðu vald til að fyrirgefa syndir, og tóku fje

fyrir. Kenndi nú nokkurr annann lærdóm, en páfar, var hann
dæmdur villukennari og bannfærfcur, þ. e. ab honum var

bannað ab koma í gubs hús, og umgangast abra menn, og

jafnvei ðgnab meb fjötrum og báli.

Hinn rábríkasti páíi var Gregoríus hinn sjöundi, er .

var uppi hálfri þribju öld eptir daga Karis hins mikla. Hann
bannabi konungum ab nefna biskupa f löndum sínum, og þóttist

cjálfur eiga rjett til þess; hann bannabi kicrkum ab halda gubs-

þjónustu á landsins eigin máli, heldur skyldi hún haldin á latínskri

tungu, er fæstir skildu ; hann bannabi og klerkum ab kvænast.

Keisarinn í þjóbverjalandi vildi eigi láta slíkt vibgangast í löndum
sfnum; setti |>á Gregoríus hann í bann, og æsti þegna hans til

ab gjöra uppreist, og neyddi keisara til ab fara til Italíu um
hávetur meb konu og börn ; mátti keisari standa berböfbabur og
berfættur í 3 sólarhringa fyrir utan hallardyr páfa, ábur liann

fengi áheyrn, og páfi leysti bann úr banninu. Seinna hefnd*

keisari svfvirbu þessarar; varb páfi |>á ab flýja undan honum úr

Rómaborg, og Ijet líf sitt í útlegb. En páfar þeir, er eptir bann

konni, jukust ab valcli og áliti, og þab var Lúter, er fyrstur

manna sctti takmörk óhæfu þeirra.

Eitt af því, sem mjög jók vald páfanna, voru hinir mörgu

múnkar, er þcir höfbu undir sjer, og hvervetna prjedikubu hlýbni

vib páfa, eins og sjálfur gub væri. Múnkar komu snentma upp

á Egyptalandi. Menn hjeldu, ab þeir gætu lifab fremur til

cflingar andlegs frelsis, ef þeir færu úr skarkala heimsins, og -

lifbu á afviknum stöbura. Gjörbu þetta nokkrir, og voru kallabir

einsetumenn. Síbar fluttu margir santan, og bjuggu í klaustrum,

og eyddu dögum síntnn meb gubræknisibkunum. Síbar fóru menn ^

ab ganga í klaustur af leti og fjegirni; byggbu þeir skrautleg

hús fyrir fje þab, er gubhræddir menn gáfu klaustrunum, og eyddu

Ufi sfnu meb svalli og ibjuleysi.

Hinir merkusíu nuinkaflokkar voru: hinir Iærbu Benedicts-
milnkar og ölmusumúnkarnir, Franciskanar og Domi-
nikanar. Sömtileibis voru stol'nub klaustur fyrir kvennmenn;
þau voru köllub Nunnuklaustur.
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12. Prá krossfer^um.

Gyðingaland, þar sem Jesus lifí:i og var krossfestur, og

sem fyrir því var kallaö landií) helga, hafÖi fyrir löngu

falliÖ undan umráÖum krisíinna manna. Tyrkir, og aÖrar þjóÖir

MóhameÖstruar, höfÖu unniÖ landiÖ, og þegar pílagrímar, eÖa

þeir, sen\ vitjuÖu hinna helgu staöa, komu þangaÖ til þess aö

halda guÖsþjónustu viö gröf frelsarans, máttu þeir opt sœta illri

meöferö af þjóönm þessnm. Vegna þessa langaÖi marga guÖ-

rœkna menn til aÖ ná landinu aptur. f>egar löngun þessi var

oröin almenn, kallaöi páfi saman fund í borginni Klermont á

Frakklandi, og kom þar ótölulegur fjöldi manna. Páfi lijelt snjalla

rœÖu, og stakk uppá, aÖ vinna aptur hiö helga land; hreif þessí

ræöa páfa menn svo mjög, aö óÖar en henni lauk, kváÖu viö

ótal munnar: »guÖ vill þaö! guö vill þaö!« Krupu þá allir

niöur, og páfinn lýsti yíir þeim blessan guös. Tók páfi rauöan

kross, og festi á lierÖar biskupi cinum, er hann vildi aÖ færi

fórina. Allir þeir, er vildu taka þátt í leiÖangri J»essum, merktu

sig slíkum krossi
;

voru feröir þessar fyrir þá sök kallaöar

krossferöir.

MeÖal þeirra, er ljetu krossast, voru margir miklir og voldugir

riddarar, er höfÖu marga liÖsmenn; en enginn þeirra var guö-

ræknari, hraustari og veglyndari en Godfreöur af Bouillon;
varÖ hann þvf foringi feröarinnar. LiÖsafli GoÖfreöar var 80,000
manna, en hinir abrir höíöingjar, er tóku þátt í íorinni, höföu

8vo marga hermenn, aÖ þegar herinn kom í Asíu, voru í honum
100,000 manna, og 600,000 fótgönguliös, aö konum og munkum
meötöldum. Frá Asíu hinni minni sótti herinn suÖur til Gyöinga-

lands, en á hinum langa vegi eyddist hann svo, bæöi af veik-

indum og árásum óvina, aÖ þegar hann kom aÖ takmörkum hins

helga lands, voru eptir tæpar 60 þusundir. Viö hvern helgan

staö, sem getiÖ er um í sögu lausnarans, könnuÖust krossfarendur

meö heilögum fögnuöi, svo sem Galíleu, Samaríu, Nazareth,
Betlehem, o. fl. Loksins áttu þeir aö fara yfír hæÖir nokkrar,

og sáu þá allt í einu Jórsalaborg. » Jórsalaborg, Jórsalaborg 1-‘‘

hljómaÖi óöar um allan lierinn, og helgur ótti hræröi allra hjörtu,

og tár hrundu af augum þeirra; þeir vörpuÖu sjer niöur á hina

helgu jörö, og kysstu hana; þeir tóku skó sfna af sjer, meö þv *

þeir minntust þeirra oröa: »tak skó þína af þjer, því staöur sá,

er þu stendur á, er heilagur.«

Eptir- þaö bjóst GoÖfreÖur til aö vinna hina vfggirtu borg;

Ijet hann reisa turna tvo úr trje; voru þeir 7 álnnm hærri en

borgarveggirnir. Hiö efra var önnur hliÖ turna þessara þanmg

tilbúin, aÖ slá mátti þeim rfiÖur, einsog brtí væri. Eptir aö
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Gobfrebur hafbi setib um borgina í rúmar 5 vikur, tókst honum
ab koma turnunum nógu nærri borgarveggjunum ; baub hann þá
ab láta brúna falla. Fór hann þá fremstur í ílokki manna sinna

um brúna yfir á borgarvegginn og ofan í borgina. Nú hófst

orustan í borginni. Skjótt komu fleiri krossfarendur til bardagans,

*
og opnubu þeir loks borgarblibin ab innan, og hleyptu inn fjelögum

sínum. En er krossfarendur voru komnir inn í borgina, gleymdu
þeir miskun og mannást Jesú ; æddu þeir sem hamstola, og drápu

alla Tyrki, sem þeir nábu. Eptir þab tóku þeir ab ræna eigum
hinna Fóllnu. En Gobfrebur var of gubhræddur til þess ab taka

þátt í slíku athæfi, heldur gek hann meb nokkrum riddurum

berfættur til grafar Drottins, og babst þar fyrir. Loksins stöbv-

abist blóbbabib og vildu þá hermennirnir gjöra Gobfreb ab kon-

Ungi ytír Jórsalaborg, en hann vildi ekki bera gullkórónu þar,

sem Jesús hafbi borib þyrnikórónu sína; heldur nefndi hann sig

“verndara hinnar helgu grafar«. Hann dó í Jórsalaborg tveim

árum síbar.

En Tyrkir ljetu ekki kristna menn vera í nábum í landinu

helga, og þvínær um 200 ár 1‘óru margir keisarar og konungar

herl'erbir þangab, og gátu þó ekki haldib landi þessu fyrir Tyrkjum.

88 árum eptir ab Goðfrebur vann Jórsalaborg, tók hinn frægi
1

soldán Saladín borgina aptur, og nábu kristinir menn henni

aldrei síban.

13. Frá riddurum á miböldununi.

Hinar þýbversku þjóbir, er höfbu sezt ab í vesturhluta hins

forna Rómaveldis, höfbu í fyrstu injög fáa riddara í libi sínu

;

en þeir fáu, sem þær höfbu, voru búnir þungum hjálmuin og
brynjum, og höfbu lagvopn, sverb, kylfur, knífa, o. 8. fr. í

höndum. Slíkur vopnbúnabur var kostnabarsamur; voru þab því

ab eins heldri raenn og aubmenn, er fóru ríbandi í bardaga; þeir

voru kallabir riddarar. Margir riddarar voru svo sólgnir í ^
stríb, ab þeir gátu eigi heldur haldib kyrru fyrir á fribartímum.

Víggírtu þeir því borgir sínar, og gjörbu árásir hverir á abra,

og rjebust jafnvel á vopnlausa menn. Tóku sig þá saman nokkrir

«f
drenglyndir riddarar til ab gjöra enda á slíkri óhæfu. Bundust
þeir lögum til þess, ab verja hreysti sinni til ab hjálpa hverjum
til ab ná rjetti sínum, og vernda saklausa menn, ekkjur og föbur-

leysingja. því á þeim öldum áttu menn eigi því láni ab fagna,

^b lög og dómar gætu verndab fyrir ofbeldi og rangindum.
Smámsaman fengu fjelög þessi nákvæmar reglur, er fjelags-

öienn áttu ab breyta eptir; einlæg gubrækni, óbifanleg orbheldni,

hlýbni vib yíirmenn, hugrekki og hreysti, drenglyndi og mildi,\
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gestrieni vib ferbamenn, og kurteiái vib göfugar og sibsamar

konnr voru kostir þeir, sem áttu ab prý&a sannan riddara-

Slíkir riddarar voru í áliti miklu, og gengu jalnvel konungar *

fjelag meb þeim.

Til þess ab halda vib vopnfimi sinni, og reyna hreysti hvor

annars, tóku riddararnir upp hinar svonefndu burtreibir eba

turniment; var þab vopnleikur, er þjóbverjar segja, ab konungur

þeirra, Hinrik fuglari, haíi fundib upp, Slíkir vopnleikir voru

einkum haldnir vib hátíbahöld, t. a. m. vib krýningar konunga,

eba þegar festar fóru fram. Riddarar þeir. sem berjast áttu,

tóku skriptir ábur, og neyttu heilagrar kvöldmálfíbar. Leik-

dómendurnir, er voru tignir riddarar, furstar og hefbarkvendi,

tóku sæti á háum stab. Gall þá híburinn, og riddararnir ribu

l'ram á skrautlegum, brynjubum hestum
; . höfbu þeir herkuml,

voru klæddir stálplátum, og fylgdu þeim sveinar þeirra. Kallari

nefndi síban nöfn þeirra, og viku þá hetjurnar spölkorn hvor frá

Öbrum; var þá aptur gefib merki meb lóbri, og hleyptu þeir þá
hvor móti öbrum meb feldum lensum; hjeldu þeir sjer

fast vib hlibar hestanna, og reyndu til ab hrinda hvor öbrum af

baki. Opt brotnubu lagvopnin á hinum hörbu brynjum, en optar

hrutu bábir riddararnir af baki. Tóku þeir þá sverbin, og

hjuggust á, og reyndu þeir einkum til ab höggva herkumlio

hvor af öbrum. Sóttust þeir þannig meb þiíngum höggum; stál-

brynjurnar hljómubu hátt, en allir áhorfendurnir þögbu.

Gæti nu hvorugur unnib annann, gengu uinsjónarmenn til,

og skildu hina frægu vegendur, og gáfu rum öbrum. En op l

varb bardaginn of ákafur, og margur hraustur riddari Ijet líf sitt

í þessum hættulega leik. þec ar bardaginn var á enda, var verb-

laununum ótbýtt. Voru þau annabhvort dýrmæt sverb, hálsmen,

sporar, ebur þesskonar. Hin fríbasta fru ebur mær rjetti ridd-

aranum verblaunin, og kraup hann á meban; en er hann hafbi

tekib vib þeim, mátti hann kyssa á hönd henni og sitja vi&

hlib hennar.

Á krossferbunura fengu riddararnir tækifæri til ab láta 1

ljósi hreysti sfna og gubrækni. Gobfrebur var sannur riddari-

þá voru og stofnub andleg riddarafjelög, t. a. m. Jóhannítar,

Musteris-riddarar, og hinir þýzku riddarar; tóku þeir fyrir sig ^
stunda sjóka menn og berjast vib Tyrki. þegar Tyrkir hofbu

aptur náb Gybingalandi, komu riddarar þessir aptur til Evrópnj

hofbu þeir einkuui absetur á þjóbverjalandi, Frakklandi, Spám

og Englandi.
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14. Frá Kristofor Kolumbus.

Um árib 1500, bæbi fyrir og eptir, urbu margir merkis-

atburbir; |)á var |)ab, aí) ný heimsálfa fannst á hinum vestlæga

hveli hnattarins, þab er ab skilja Ameríka. Mabur sá, er fann

álfu þessa, lijet Kristofor Kolumbus. Hann var fæddur í

Oenua, og stundabi mjög sjómennsku, er hann var ungur. Af
því ab skoba landabrjef og ab tala vib sjómenn, er víba hofbu
farib, fekk hann þá hugmynd, ab hins vegar á hnettinum hlyti

ab vera land mikib, og ásetti sjer því ab rábast í þab stórræbi,

ab kanna veraldarhafib, ef ske mætti ab hann findi land þetta.

En er hann fekk cngan fararstyrk í Genúa, sneri hann sjer til

konungsins í Portúgal; í þá tíb voru Portúgalsmenn liinir mestu

sjófarar. En hjá konungi þessum fekk hann eigi heldur neina

ásjá. Loksins fór hann til Ferdinands hins Kaþólska,
konungs á Spáni, er þá var hinn voldugasti höfbingi í Evrópu

;

en einnig þar hlaut Kolumbus ab bíba í 8 ár, ábur monn gáfu

gaum ab málefni hans. Loksins fekk hann 3 smáskip, og loforb

um ab verba jarl konungs í löndum þeim, er hann uppgötvabi.

Kolumbus lagbi skipurn þessum útí hib mikla Atlantshaf i ágúst

niánubi 1492, og hjelt jafnan í útsubur. Skipverjar voru í fyrstu

Öruggir, en er þeir höfbu siglt þannig í 40 daga, og ekki sjeb

annab en himin og haf, tóku þeir ab óttast, ab liann leiddi þá í

opinn daubann. Optar en einusinni ætlubu þeir ab gjöra uppreist,

og neyba hann til ab snúa heimleibis, og loksins neyddu þeir

bann til þess, ab lofa því, ab hverfa aptur, ef þeir innan þriggja

daga sæju eigi land. Sigldu þeir þá áfram, en ab kveldi hins

þribja dags eygbu þeir land. Voru þeir þá komnir nærri hinni

fogru eyju Guanahani. Kolumbus þakkabi gubi frelsi sitt, og
Kallabi eyjuna San Salvador (þ. e. hinn helgi frelsari). í

h^ibjum Octobermánubi lögbu þeir ab landi. Meb fána í annari

öendi, en sverb í annari stje Kolumbus á land mebal eyjarbúa,
or höfbu safnast saman á ströndinni; menn hans fjellu honum til

fóta, og ávörpubu hann sem jarl konungsins. UppgÖtvabi hann
ookkrar fleiri eyjar, og hjelt síban heim til Spánar, og tók Fer-

dinand vib honum meb hinni mestu vibhöfn. En þótt Kolumbus
Ö‘öan færi tvær ferbir, og uppgötvabi meginland Ameríku, var

^onum illa launab. Öfundarmenn hans rægbu haun vib konung,

°g gáfu honum ab sök, ab hann vildi verba konungur yfir löndum
Þeirn, er hann liafbi uppgötvab; gátu þeir áunnib þab, ab hann
^r settur í fjötur. Ab vísu var hann dæmdur sýkn, en þab voru
Óll hans laun. Hann andabist í örbyrgb í bæ einum á Spáni
árib 1506. Fjötra þá, er hann ranglega var settur í, hafbi hann
jafnan meb sjer, og Ijet grafa þá meb líkama sínum til minningar
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um hverfulleik konungshyllinnar. Land það, er hann uppgötvabi>

var ekki nefnt eptir honum, heldur kallab Ameríka, eptir manni

nokkrum, ab nafni Amerigo Vespucci, er reit um þab

ferbasögu.

Hjerumbil 40 árum ábur en Ameríka fannst, varb sá annar

merkisatburbur, ab Tyrkir nábu bólfestu í Evrópu. Tyrkir eru

M ú h a m e d s t r ú a r. Trúarhöfundur þeirra, M ú h am e d
,

ara-

biskur ab kyni, var uppi hjerumbil 600 árum eptir ab Kristur

fæddist. Abalinntak kenningar hans er þetta: þab er tii einn gub,

og Múhamed er spámabur hans
;

hreysti trúarinnar vegna er hin

æbsta dygb, og hraustir menn Múhamedstrúar njóta hinnar mestu

sælu eptir daubann. Trúarbók þeirra heitir Kóran. Mðhamed
stofnabi ríki mikib í Arabíu, og juku eptirmenn iíans þab, svo

ab þab nábi yfir Arabíu, Persíu, Egyptaland, Norburafríku og

Spán; var ríki þetta kallab Kalífat, af því ab stjórnendur þess,

ab Múhamed látnum, nefndust Kalífar. Ríki þetta leib undir lok,

og Tyrkir stofnubu nýtt ríki í Asíu hinni rainni. þaban fóru

þeir til Evrópu, og herjubu á hib grisk-rómverska ríki; höfub-

stabur þess var Mikiigarbur. Árib 1453 vann hinn tyrkneski

soldán, Múliamed II meb því nafni, Miklagarb, og hefur hann
síban verib höfubstabur Tyrkja; flúbu vib þab margir lærbir

menn griskir til Ítalíu, og breiddu þar út vísindi hinna fornu

Grikkja.

þeir 2 atburbir, er vjer nú höfum getib, eru einir hinir

merkustu í mannkynssögunni, og gjörbu breyting mikla í Evrópu.

Ura sama leyti var þab og, ab prentlistin var uppfundin, og

hafbi uppgötvan sú eigi minni afleibingar.

Mabur sá, er fyrstur fann upp prentlistina, hjet Johau
Sorgenloch; bjó hann í borg þeirri á þjóbverjalandi, er Mainz
lieitir og var absetur hans þar kallab zum Gutenberg, og

hefur hann því optast verib kallabur Jóhann Gutenberg. Ábur
höíbu menn ab vísu skorib einstök orb á trjespjöld, óg prentab

þau þannig. Johann Gutenberg fann upp árib 1436 ab skera

stafina á jafnstórar spítur, er rabab varb hvorri vib hlibina á

annari, eptir því sem stafir voru í orbunum. Smámsaman fann

Jóhann og abstobarmenn hans, Jóhann Faust og Pjetur
Schöffer einnig upp pressuna, prentsvertuna, ab steypa stafina

úr málmi, o. s. fr., og var hin fyrsta bók prentub 1457. Prent-

iistin útbreiddist ab kalla mátti á einu vetfangi til allra ianda í

Evrópu. Gutenberg naut ekki launa þeirra, sem hann hafbi verb-

skuldab; hann dó í örbyrgb 1468, yfirgefinn og vjelabur af

abstobarmönnum sínumT) en hin mikla uppgötvan mun varbveita

. nafn hans, meban heimur stendur.

Vib þab, ab prentlistin var fundin, Ameríka fundin og
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Mikligarbur unninn, byrjar ný röb af vibburbum. Sagan um
þab, er síban hefur til borib, kailast hin nýjasaga, eíns og
þab, er bar til ábur en ríki Römverja kolivarpabist, hefur verib

kallab hin gamla saga, og sagan um þab, er skebi þar í

milli, mibaldar sagan.
En eigí voru minni áhrif þau, eT sibabötin hafbi, er Lúter

kom til leibar.

15. Frá Marteini Luter.

Marteinn Liíter er fæddur í borg einni á Saxlandi, er

keitir Eisleben, 10. dag növembermánabar 1483, og var skírbur

öegi síbar, á Marteinsmessu, var hann því skírbur Marteinn.

Foreldrar Luters voru snaubir, og varb hann, er hann var í

3köla, ab ávinna sjer fje meb því ab syngja fyrir dyrum manna.
Þ egar hann var orbinn eldri, för hann til háskölans í Erfurt,
°g vildi fabir hans, ab hann næmi þar lögfræbi. A bökhlöbunni
þ^r sá hann fyrst heilaga ritningu á latínu. Las hann í henni,

°g fann þar allt annab en hann hafbi hugsab, því kenning
k^þólskra var um þab leyti orbin mjög ólík kenningu heilagrar
ri tningar. Um þab leyti var þab og, ab reibarþruma deyddi vin

k'dters vib hlib hans, er þeir gengu saman; vaknabi vib þab hjá
konum mikil umhugsan um daubann, og hætti hann ab nema
iögfræbi. Fór hann þá í eitt af klaustrum Ágústínusmunka, og
l^gbi mikla stund á lestur heilagrar ritningar. Ab vísu sá hann
3kjótt, ab kenning kaþólskra var ekki hinn sanni kristindömur

;

eo hanu fann einnig, hve erfitt þab er veikura monnum ab finna
kinn sanna veg til sáluhjálparinnar. Sálarangist hans fór vaxandi,
8V<> hann gat ekki á fótum verib; þá var þab, ab hann Iýsti
l yrir miinki nokkrum efa sínum um sáluhjálp sína, en múnkurinn
3varabi: »jeg trúi fyrirgefningu syndanna.« Orb þessi Iæknubu
3dlu Lúters; hann sá, ab maburinn verbur hólpinn af náb gubs,
Cn ekki vegna verka sinna; vonin sneri ajitur til hans, og meb
voninni nýtt aíl og ný rannsókn gublegra sanninda. Loksins
Varb hann kennari vib háskólann í Vittenberg, og kaus söfn-
ubur einn þar hann sjer fyrir prest.

Um þab leyti var þab, ab múnkur nokkurr, ab nafni Jóhann
"ezel, fór um þjóbverjaland, og seldi, eptir bobi páfa, fyrir-

g^lningu syndanna fyrir peninga. Múnkur þessi tældi menn til

3ln meb hinni mestu ósvífni. »Komib hingab,« mælti hann, »og
kaupib fyri r 24 skildinga, því jeg leysi ybur og ybar látnu vini
Ur helvítis eldi; þegar silfrib er komib í pyngjuna, fer sálin inn
* kimnaríki.« Margir einfaldir menn þustu ab honum, og keyptu
lyrirgefningu synda sinna og annara. Lúter vissi, ab gub einn

19
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fyrirgefur syndir, og gramdist honum blindni lýbsins. Prjedikabi

hann meb aíii miklu á mdti syndasölunni, og tdk saman 95

greinir á mdti gubleysi þessu. Alþýba undrabist, ab hann skyldi

dirfast ab mdtmæla því, er páfinn kenndi, og páíinn bannfærbi

hann, en Lúter hafbi ekkert lesiö í heilagri ritningu, hvorki um
páfann nje bann hans, og skeytti því eigi. Tók hann bann-

færingarbrjef páfa, og brenndi þab. Hann uppgötvabi enn fleiri

villur í kenningu páfatrilarmanna, og sagbi sig, árib 1520, úr

öllu fjelagi vib páfa. Lúter stób fyrst einn uppi meb kenningu

sína, en brábum tdku margir ab hallast ab henni, og mebal

þeirra kjörfurstinn á Saxlandi. Nú kom páfinn hinum volduga

keisara á fjdbverjalandi, Karli hinum 5., til ab stefna Lúter

fyrir ríkisþingib í Worms 1521. Vinir Lúters rjebu honum frá

ab faTa, en hann fdr öruggur af stab. »þd í Worms,« mælti

hann, »væru jafnmargir djöflar, og þaksteinar eru þar á húsunn
mundi jeg samt fara.« Ríkisþingib var haldib meb vibhöfn

mikilli, í miklum og fögrum sal; sat Karl keisari í hásæti sínn,

og á bábar hendnr 6 kjörfurstar, 25 hertogar og dtal fleiri furstar

og hofbingjar; en frammi fyrir þeim stdb hinn fátæklegi Lúter í

múnkakápu sinni. Lúter kannabist vib allt, er harm hafbi mælt

á moti páfa, og varbi mál sitt meb hæversku og einurb. þessi

voru hans síbustu orb á þinginu: »ef jeg ekki verb sannfærbur

raeb orbum heilagrar ritningar, eba skynsamlegum rokum — því

páfanum trúi jeg eigi — þá get jeg ekki og vil ekki kalla neitt

aptur, því þab er ekki ráblegt ab breyta mdti samvizku sinni.

Hjer stend jeg, jeg get ekki annab; gub hjálpi mjer, amen.«
Keisarinn, og höfbingjar þeir, er vib voru, undrubust tÖlu

Lúters, því sannleikuvinn sld þá. Allt fyrir þab var hann dæmdur
dfribhelgur. En kjörfurstinn ljet leynilega koma honum í vígi

þab, er heitir Vartburg, þar var Lúter á annab ár, og vissi

enginn dvina hans hvar hann var; sneri hann þar heilagri ritningu

á þjdbverska tungu, svo allir gætu lesib hana, og dæmt á milli

hans og páfa. þaban var hann kallabur til Vittenberg, og hjelt

hann þar áfram ab kenna hinn sanna kristinddm, og höllubust

margir ab kenningu hans. Var þvínæst haldib ríkisþing í Speier,

og vildu libsmenn páfa láta banna þar kenningu Luters, cn

Lútersmenn mdtmæltu, og voru því kallabir mdtmælendur
(Píotestantar). Árib 1530 gáfu þeir út trúarjátning sína á

ríkisþingi í Agsborg; er hún því köllub Ágsborgartrúar
játning; samdi hana hinn lærbi og skarpvitri abstobarmabur

Lúters, Filippus Melankton.
Frá þeim tíma breiddist sibabdtin út um mörg lönd, þab er

ab skilja: norbur- og véstur-hluta þjöbverjalands, DanmÖrk,

Noreg, Svíþjdb, England og Niburlönd. í sumum þessum londum
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tóku roenn eigi sibabót Lóters, heldur þá, er þeir Zwingli,
°g eptir hann Jdhann Kalvín höföu um sama lcyti boöaö á

Svissaralandi
; er kenning su í fám atriÖum frábrugöin kenningu

Luters, og kallast þeir, er hana hafa, reformera&ir. Páfinn,

sero nú missti yfirráö yfir löndum þessum, hvatti keisara til ab

^efja stríÖ, og mótmælendur bjuggust til varnar, en Lúter rjeöi

jafnan til fribar. En er hann var látinn, brauzt út ákaft stríí) á

Þjóbverjalandi, og lauk því svo, ab Lúters menn fengu frelsi til

a^ halda tálmunarlaust hina hreinsubu kenningu, er Lúter ' hafbi

bobab.

16. Frá Viihjálmi af Óraníu.

Trúarbótin kom, einsog vjer nýlega gátum um, einnig til

^iburlanda. Land þab átti í þá tíb Filippus hinn 2. meb því
nafni, Spánarkonungur, sonur Kavls keisara hins 5. Filippus var
hofbingi einþykkur og tortrygginn, og strangur páfatrúarmabur;
vMi hann meb ofbeldi neyba Niðurlendinga til ab halda vib hina
spilltu páfatrú, innleiddi hinn vobalega rannsóknarrjett, og
sherti rjettindi þeirra á margan hátt. Niburlendingar kröfbust
rJettar síns, en fengu háb fyrir áheyrn; voru þeir kallabir

f^eusar ebur ölmusumenn; einkum var þab HoIIand og hin
nyrbri hjerubin, er sættu illum kostum. Filippus hjelt, ab sjer
v®ri hægt ab bæla þá undir sig,

r
meb því hann var hinn voldug-

as ti konungur um þab leyti. Atti hann, auk Spánar og Nibur-
^nda, mikinn hluta Ítalíu, og lendur miklar í Ameríku, svo þab
Var mál manna, ab aldrei væri sólarlag í ríki hans. Norburhluti

^iburlanda var aptur á móti lítib land; íbúarnir fjelitlir; lifbu

Þöir einkum af sjóferbum og kvikíjárrækt. Filippus sendi her
^ikinn til Niburlanda; rjebi honum hinn harbi og grimmi hertogi
^iba; undan sverbseggjum hans streymdi óbar blób Niburlendinga;
*tukku þeir úr landi þúsundum saman, og svo leit út, sem neyb
Þeirra mundi engan enda hafa.

En Vilhjálmur frá Oraníu gjörbi enda á neyb þeirra.

p
nnga aldri var hann í afhaldi miklu hjá Karli keisara; trúbi

nann honum opt fyrir áríbandi störfum, og þegar hann talabi
skilnabarorb sín vib Niburlendinga, studdist hann vib hinar hraustu
nerbar Vílhjálms. En syni hans, Filippusí, var jafnan illa til

' ilhjálros; gaf hann honum jafnframt ab sök, ab hann espabi

jfollendinga til uppreistar. »þab eru eigi Hollendingar, þab ert

P
lh Þú!« mælti hann einhverju sinni vib Vilhjálm, og þreif æfur

j,

ox'i honum. þegar því Alba kom til Niburlanda »b her sinn,
° r Vilhjálmur af landi burt, og til þjóbverjalands. þar safnabi
iann ab sjer fjölda Hollendinga, og trúarbræbra þeirra; en meb

1

9

¥
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því landsmenn hans heima á Hollandi áttu allt aitt trauat undir

honum, sneri hann heim þangab. Atti hann orustur meh litlu

lfói vib hinn óvíga her Alba, þar sem 10 Spánverjar voru um t

Hollending; veitti honum því ærib erfitt í orustum. Tók hann

því þab ráh, ab hann stofnabi víkingafjelag af HoIIendingum, er

ur landi höfftu flúií) ; voru þeir kallabir sæ-geusar; unnu þeir

höfnina vih Briel, og varb borg su a&setur Vilhjálms manna.

Upp frá þeim tíma veitti Vilhjálmi jafnan betur; smámsaman
rak hann Spánverja ur norfeurhluta Niburlanda

,
og kom á hver-

vetna sibabótinni. HoIIendingar gjörbu hann ab jarli, og unnu

honum sem trúnni og frelsinu; en Alba bab Spánarkonung leyfis

til ab fara ur landi því, er hann ekki gæti yfirbugab; Fílippus

sendi marga æfba herforingja til Niburlanda, hvern eptir annan,

en þeim fór eigi betur en Alba. Spánverjar sátu t. a. m. um
borgina Leyden; gjörbist þá hinn mesti skortur á matvælum í

borginni, en borgarmenn vildu eigi ab heldur gefast upp. Svörubu

þeir uppgjafarbobi á þessa leib: «fyr munum vjer eta hunda og

ketti

;

og þó þeir verbi uppunnir, höfum vjer allir tvo handleggi;

munum vjer eta hinn vinstri, en láta hinn hægri verja borgar-

veggina.a þetta staka þreklyndi varb ekki ólaunab, því Ioksins

kom hjálp. Girbingar þær, sem eru fyrir hafinu, brotnubu fyrir

sjáfarágangi
;

gjörbist þá flób mikib, og týndust Spánverjar ( því

þusundum saman; sægeusar nábu ab sigla ab borginni meb

vistir. Fára árum síbar stofnubu hin norblægu hjerub samband
í Utrecht, og sögbu Filippusi upp hlýbni og hollustu. Hjerub

þessi urbu síban sjerstakt lýbstjórnarríki.

Mestan þátt í þessu átti Vilhjálmur, en hatur Filippusar til

hans óx svo mjög, ab hann setti til höfvrbs honum 25,000

krónur. Eptir margar árangurslausar tilraunir varb loks Frakk-

neskur mabur nokkurr til þess ab ávinna sjer þessi smánarlegu

laun; læddist hann inn í hús Vilhjálms, og skaut hann meö
skammbyssu, í því er hann gekk ut ur borbsal sínum. Vilhjálmur

fjell meb þessum orbum: »Gub minn, gub minn, miskuna þu

mjer og þínum auma lýb;« og gub heyrbi bæn hans; synir hans

fetubu í fótspor hans, gjörbust foringjar Ilollendinga, og leiddu

þá til sigurs, frægbar og farsældar. Spánverskur konungur hefur

aldrei síban drottnab yfir þeira; en af ætt Vilhjálms hafa komiö

þjóbkunnir ríkisstjórar yfir hinu niburlenzka lýbstjórnarríki. Hin

sama ætt situr þar enn ab völdum meb konungs nafni, og kallast

þab nii konungsríkib Holland.
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17. Frá Hinriki hinum 4.

Um |jab leyti, er Yilhjálmur frá Öraníu og Hollendingar
«ttu í höggi vib Filippus annan, rjebi ríki á Frakklandi Hinrik
öinn 3. meb því naíni. Hann var mabur duglítill, og hafbi

bvorki þrek til ab stjórna sjálfur, nje vit til þess, ab láta abra
fába fyrir sjer: rjebi því mestu á Frakklandi móbir hans, Katrín
ö*á Medici, kona skaphörb og drottnunargjörn. Eptir dauba
Hinriks tóku liöfbingjar sjer völd mikil, og börbust um ríkib.

i öeirbum þessum höllubust margir ab hinni hreinsubu trú

,

en
páfatriíarmcnn veittu henni mótspyrnu, og risu af því blóbug
stríb, 0g jók þab mjög á eymd landsins.

Hinn nánasti erlingi konungdómsins á Frakklandi var Hinrik,
konungur í hinu litla ríki Navarra, en hann hafbi af móbur
sinni numib sibabótina, og var þab því til tálmunar, ab haun
iengi komist til ríkis. Hinrik var gæddur ágætum gáfum; hug-
J’akkur og hugljúfi hvers manns. þegar á unga aldri gjörbist

bann fyrirlibi þeirra, er tekib höfbu vib sibabótinni. Hertoginn

Guise var sendur meb íiokk mikinn páfatriiarmanna á móti
honum, en þó Hinrik hefbi lib miklu minna, fekk hann full-

^ominn sigur.

Eptir dauba Hinriks 3. var iiann kallabur til konungdóms á

^rakklandi, og uefndur Hinrik 4., en páfatráarmenn vildu lengi

okki viburkenna konungdóm hans, og borgarastríbin hjeldust vib.

kn skjótt sáu meun. ab Hinrik mundi bera hærra hlut, því hann
tívaf eigi lengur, en hertoginn af Guise sat ab snæbingi. í

P
l‘ustunum sýndi hann hina fegurstu mannást, og minntist þess

3^fuan, ab þab voru hans eigin þegnar. er hann var neyddur til

berjast vib. Loksins knúbi mannást hans hann til þess, ab

ab ósk manna, og taka páfatrú; gekk þá Frakkland alit

^bax óbar fionum á hönd. Hinrik fekk nú tækifæri til þess, ab
oefna sín á mótstöbuinönnum sínum, en hann notabi þab ekki.

'^eg vil gieyma öllu,« mælti hann, »sigurvinningar mínar eru

k
robi aí) þakka! Hann fyrirgefur oss, þó vjer verbskuldum þab
^kki. Ætti jeg þá ekki ab fyrirgefa þegnum mínum?«

þegar fribur var kominn á í ríki liinriks, minntist hann
^inua fornu vina, hinna Reformerubu

,
og gaf út hib svonefnda

P^tiska lagabob; var þeim í því leyft ab halda trú sinni á
Öllu Frakklandi, og ýms lleiri hlunnindi. öíban stundabi Hinrik
uÖa ieti sína ab efia starfsemi, velvegnan .og farsæld allra þegna

^
lllna, hárra og lágra. Herramenn, sem liíöu í skrauti miklu vib

n'rbina, og sóubu þar tekjum af i'asteignum sínum, hæddi haun,
sagbi: ab þeir bæri skóga þeirra og mylnur á hnakkanum,
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og rjebi þeim til, ab hverfa til eigna sinna. Afleibingin af stjdrn

Hinriks varb sú, ab landiö allt varb líkt aldingarbi.

I Öllu þessu hafbi Hinrik öflugan abstobarmann
;

var þab

rábgjafi hans Sully; var hann einnig mesti vinur hans, og sýnbi

honum þá einlœgni, sem konungar eiga sjaldan ab fagna af

vinum sínum. Sully sagbi konungi afdráttarlaust allar yfirsjónir

hans. Stundum reiddist Hinrik ab vísu, því hann var af nátturu

bráblyndur; en eptir á þakkabi hann vini sínum hreinskilnina.

• Heimskir menn,« mælti Hinrik, <»haUla ab þab vari lengi, ef

jeg verb ösáttur vib Sully, en hann er aldrei á móti mjer,

nema mjer fyrir beztu, og fyrir því fer velvild mín til bans

jafnan vaxandi.« Og vib SuIIy mælti hann einhverju sinni: »ef

þú hættir ab mótmæla mjer, þá held jeg ab þú elskir mig ekki

framar.«

Skyldu menn ætla, ab nokkurr vildi slíkum konungi illa‘?

Og þeir voru þó til. Strangir páfatrúarmenn hötubu hann, af

því hann leyfbi þeim ekki ab ofsækja mótmælendur. þarabauk

voru þar múnkar, hinir svonefndu Jesúítar, er kenndu, ab allt

væri leyíilegt ab hafa í frammi vib mótmælendur, og þá, er þá

verudubu; og gátu þeir talib einföldum mönnum trú um þab-

Gátu þeir komib því til leibar, ab tilraunir voru gjörbar til ab

myrba konung
; tvisvar mistókst þab ; í þribja sinni slapp hann

ekki. Trúarviuglsmabur nokkurr, sem var tældur af Jesúítum, ab

nafni Frantz Ravaillac, rjebist á hann, er hann ók í vagni

um stræti Parísarborgar, og veitti honum meb knífi banasár. þab

var árib 1610. Allt Frakkland harmabi Hinrik 4. Hefur þab

aldrei átt jafn þörfum og góbum konungi ab lagna.

18. Frá Gústaf Adolf.

Um þab leyti, er Lúter lióf ab kenna sibabótina, rjebi Sví-

þjób, Noregi og Danmörk Kristján konungur hinn annar;
en sökum ranglætis og harbstjórnar varb hann illa þokkabur, og

vöntubu þjóbir þessar ekki annab en fyririibann, ab þær hrintu

af sjer oki hans. Fyrir uppreist Svía gegn Kristjáni rjebi Gús.tat

Vasa, Eiríksson. Hann var lendur mabur, og hafbi Kristján,

raóti loforbum sínum, flutt hann til Danmerkur, og haldib honum
föngnum á Kall-ey á Jótlandi. Einn morgun sá hann sjer færi

ab komast þaban burt, og koinst í bóndabúningi til Flens-
borgar. Gekk hann þar í þjónustu hjá kjötsölumönnum og

fór í þeim erindum til Lybiku, en stjórnarrábib þar kom honum

til Svíþjóbar. f Svíþjób lifbi hann um tíma rósömu lífi á föbur-

leifb sinni, Refsnesi; en er Kristján hafbi ab nýju æst Svía

upp meb manndrápinu mikla í Stokkhólmi, fór hann upp ^
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Ðala, og vildi koma bændum þar til ab gjora samtök vib sig til

ah frelsa fósturjörb þeirra.

Til )ess ab kynna sjer hugarfav manna, ldæddi hann sig

einsog al )ýbumabur, og gekk í vinnumennsku ; en brátt komsfc
upp hverr hann var; varb hann þá ab fara iiuldu höfbi, og var

hvervetna ofsóktur af hinum þjóbverska leiguher Kristjáns. Ein-

hverju sinni var hann hjá bánda nokkrum, er nefndist Sveinn
Alfsson á ísölum. Komu þá hermenn inn í stofu þá, er hann
var f, og spurbu eptir honum. En Sveinn ljet sjer hvergi bilt

vib verba, en sagbi hermönnunum, ab hann aldrei hefbi heyrt

neitt af Gustafi, og í sama bili kom inn kona Sveins, og geysabi

mjög
;

keyrbi hun ofnreku á herbar Gástafi, og mælti: '>Snauta

þá ut, letiugi þinn, þá nénnir engu nema ab hlusta á æfintýri.«

Hjer er enginn Gustaf, hugsubu hermenn, og fáru burt.

Síban ætlabi Sveinn ab aka Gástafi burt í hlassi, en her-

niabur nokkurr fekk grun um þab; rak hann því spjót í heyib,

og fekk Gástaf af því sár mikib; en Gustaf lá kyr, og Sveinn

stdb vib, og særbi liestinn í fótinn, til þess ab hermenn skyldu

halda, ab blóbib kæmi þaban. Eptir þab komst Gástaf á annan
bæ í Dölunum, er hjet Mora; var íiann þar ofsóktur á líkan

hátt, og jafnvel svikinn af löndum hans; en danskur mabur
nokkurr, Rasmus Jude ab nafni, frelsabi líf hans. þrátt fyrir

allar þessar hættur og mótspyrnur heppnabist Gástaf ab lokum ab

8afna bændaher í Dölunum, og vinna sigur á herlibi Kristjáns

;

fjölgubu vib þab áhangendur lians, og vann hann Svíþjób alla á

eigi fullum þrem árum. Var hann síban til konungs tekinn árib

1523, og rjebi hann Svíþjób í 37 ár, bæbi viturlega og hamin-

giusamlega.

Gustaf Adolf, sonarsonur hans, tók konungdóm í Svíþjób

ári síbar, en Hinrik 4. dó. Um þab leyti átti Svíþjób í stríbi

vib Danmörk, Russland og Pólenaland; en þó hann ætti þannig
f höggi vib 3 konunga, heppnabist honum ab enda þab stríb meb
sæmd og heibri; urbu Rássar og Pólenalandskonungur ab láta

hann fá allmiklar lendur. Síban bar Gustaf umhyggju fyrir ríki

sínu; stofnabi hann eyr- og járn-náma; stofnsetti verzlunarfjelög,

og bygbi af nýju Gautaborg. Á líkan hátt bar hann um-
hyggju. fy.rir menntan og upplýsing, meb þvf ab stofna skóla, og

kalla lærba menn frá öbrum löndum.

En þab, sem einkum hefur gjört nafn Gustafs frægt, er

hjálp su, er hann veitti þáterstruarmönnum á þjóbverjalandi.

Tráarfrelsi því, er keisarinn hafbi veitt þeim, var opt trabkab;

höfbingjar, er voru páfatráar, beittu opt ójöfnubi vib þá af

þegnum sínum, er höfbu tekib sibabótina; og loksins brauzt ut

löng og blóbug styrjöld. f fyrstu veitti páfatruarmönnum hver-
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vetna betur; beiddu þá Lúterstriíarmenn Gústaf libsinnis. Gústaí

kallabi saman menn af öllum stjettum úr ríki sínu, og mœlti á

þessa leib: »Jeg steypi mjer ekki af ljettúb í stríb þetta; keisar-

inn hefur svívirt sendiherra minn, og trebur fótum trú mínaj

vorir abþrengdu trúarbrœbur ákalla oss um hjálp, og sje þab vilji

gubs, þá viljum vjer veita þeirn fulitingi;« kvaddi hann síban

hverja stjett út af fyrir sig, og mælti ab lyktum : »jeg kveb

ybur alla í kærleika, jeg kveb ybur, ef til vill, í síbasta sinni.«

Litlu síbar fúr hann til }>jóbverjalands meb 15,000 manna. Menn
keisara gjörbu gis ab þessum hinum litla lier, og köllubu konung

í hábi Snækonunginn. En her Gústafs jókst meb degi hverjunij

og ábur en langt leib, Jiorbi hann ab leggja til orustu vib her

keisarans. Orustan var haldin vib Leipzig og fckk Gústaf

sigur mikinn yfír hinum nafnfræga hershöfbingja Tilly, og varb

keisari hræddur um, ab Gústaf mundi heimsækja sig í Vínarborg-

þessi fyrsta sigurvinning var nóg til þess, ab koma kjörum

mótmælenda í betra horf. og fögnubi þeirra er eigi unnt ab lýsa.

Hvervetna þar sem Gústaf kom, fjeliu íuenn á knje fyrir honum,

og kepptust um, ab snerta sverb hans og klæbi, en hann ljet sjer

slíkt illa líka. »Er þab ekki líkast því,« mælti hann, »ab fólk

þetta vilji gjöra mig ab gubi, og hlýt jeg ekki ab óttast, ab gub

hegni mjcr fyrir þab, og sýni þessutn lieimsku tilbibjenduin. ab

jeg er inabur daublegur, eins og abrir?« Keisarinn safnabi nýjum
her, og sctti fyrir hann hinn nafnfræga herforingja Vallenstein.

Nokkru síbar lagbi Gústaf til orustu vib þenna sinn nýja

mótstöbumarm. Vallenstein eggjabi her sinn meb fögrum heit-

yrbum og ógnunum; hcrforingjar hans fóru bölvandi og æpandi
um herinn. Gústaf bjó sig undir bardagann meb bæn og andakt

og babst fyrir meban herinn söng sálm eiim, er liann sjálfur

hafbi orkt. Síban stje liann á hest sinn, Ijet æpa heróp og tókst

þá orustan, Sjálfur rjebi liann fyrir hægra arini iylkingarinnar

og hrukku Vallensteins menn þar undan; en er hann heyrbi, ab

Svíum veitti mibur á öbrum stab, sótti liami þangab. En hann
komst ekki alla leib

; hann var skotinn meb kúlum og fjell af

baki, og herinn reib yfir hann. En er Svíar vissu. ab konung-
urinn var fallinn, sóktu þeir fram, sem óbir væru, og ráku loks

Vallensteins rnerrn á ílótta.
%

þab var vib Liitzen nála'-gt Leipzig, ab Gústaf Adolf íjell

árib 1632. Dótíir hans varb þá drottning yfir Svíþjób, en

8ienskir herforingjar hjeldu áfram stríbinu, og koinu því til leibar,

16 árum síbar, ab fribur var saminn, fengu þá Lúterstrúarinenn

og sibabætendur jafnan rjett vib páfatriíarmenn. Fribur þessi

kallast hinn »vestfalski fribur«, var hann saminn J648. Um 30
ár geysabi stríb þetta í þjóbverjalandi

;
hefur þ$b því verib
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kallab »þrjátíuárastríbib«. Mörg iögur og blómleg hjeröb urbu
lík eybimörk; margar þúsundir manna fjellu í orustum

, voru
úrepnar meb vjelum, eba förust af hallœri, eba fhíbu af landi

hurt, og enn í dag ber landib menjar eybileggingarinnar. En í

hbrum efnum var eins og þjóbverjaland hefbi fæbst ab nýju.

19. Frá Pjetri hinum mikla.

Pjetur hinn mikli varb konungur eba keisari á Hússlandi

bjerumbil 40 árum eptir, ab hinn vestfalski fribur var saminn,

þá var Rússland ekki eins mikib og blómlegt ríki og þab er

Landsmenn voru skrælingjum líkir, og hjeldu í öllu vib

fornan óvana, og landib var ab öllu illa yrkt. Á unga aldri var
Fjetur öbrum fremri ab ástundun og námfýsi, einkum haíbi hann
oiiklar mætur á, ab lesa árbækur Rússlands, og skoba myndir
þær, er þar voru. Mælingafræbi og hermannafræbi stundabi hann
einnig. þegar hann var 17 ára ab aldri neyddi hann systur sína

Sofríu, er hafbi ríkt um nokkur ár, til |)ess, ab leggja völdin

nibur. Eptir ab Pjetur var til ríkis kominn, gaf hann hinn ná-
kvæmasta gaum ab öllu, smáu og stóru. Mabur nokkurr frá

Svissaralandi, Leíort ab nafni, kendi honum hernabar abferb

Pvrópu manna. Litlu síbar sá hann í iiöfubborg sinni Moskva
garulan bát, sem var smíbabur á annan hátt, en vant var hjá

Rússum. Komst hann eptir því, ab bátur þessi var enskur; ljet

hann þá óbar hollenzkan mann, sem var þar í borginni, gjöra

vib bátinn. Rrábum Ijet haun smíba mörg skip stærri, og kom
opp skipastól nokkrum, fyrst hjá Arkangel vib Hvítahafib, og
fcíbar hjá Asóv vib Svarta hafib

;
borg |)á tók hann frá Tyrkjum.

Um |)etta leyti átti hann ekki ráb yfir fieiri höfnuni en þe3sum.
En Rússar voru fákænir og undu illa |)essum nýbreytingum,

gjörbu þeir loks samsæri móti Pjetri. Pjetur var ab vísu imgur,

en huglaus var hann ekki; fór hann sjálfur á samkomustab
samsærismanna, tók foringja þeirra og lúbarbi, og meb |)ví varb

nppreistinni lokib.

Brábum varb Pjetur ])ess áskynja, ab ef hann ætti ab geta

kennt Rússum, þá yrbi hann ab læra sjálfur. I Rússlandi gat

þetta ekki átt sjer stab; hlaut liann því ab leita til annara landa.

Fór hann |)á af landi burt, ekki ab sib annara höfbingja til ab

sýna tign sína og skraut ebur til skemtana og munabar. Konungs-
nafns síns Ijet hann optast ekki vib getib og nefndi sig Pjetur

frá Rússlandi. Skemtunarstabi sókti hann ekki, en þeim mun
optar kom hann á verkstabi, og heimsókti ibnabarmenn, |)á er

voru duglegir og hagsýnir. Einkum langabi hann til ab koma til

Hollands, tii ab læra stórskipasmíbi. þegar hann kom í Holland
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leigí)i hann sjer lítib hús í borginni Zaardam, nálægt því sem

skip voru smíbub ; var hann klæddur eins og timburmaburj á

stuttri treyju í hvítum ljereptsbrókum, og gekk í flokk kennsiu-

sveina. Smíbabi hann sjálfur allt þab, er til skips heyrir, saga(5i

borb, negldi plánka, hjó siglutrje, sneri kabla o. s. frv. Vib

timburmenn og sjómenn var hann eins og jafningja sína, át meb

þeim pönnukökur og ljek sjer meb þeim á landi og sjú. Ein-

hverju sinni var hann á siglingu meb þeim, brast þá á stormur

mikill, svo allir urbu hræddir nema Pjetur. Hann sagbi öruggur:

»því látib þjer svonal Hafib þjer nokkurn tíma heyrt þess getib,

ab Rússakeisari hafi drukknab í sjó á HolIandi?«

Frá Hollandi fór hann til Englands, og kynntist þar hinum

vitrustu mönnum ; sendi hann þaban ibnabarraenn og íþróttamenn

til Rússlands, svo hundrubum skipti. A Bretlandi hafbi hann

sama lifnabarhátt sem á Hollandi. Einknm stundabi hann þar

járnsmíbi, urbu þá lendir menn og hirbmenn hans ab bera kol

og blása í smibjunni. þar nam hann einnig. læknisfræbi. En
er Pjetur stób hvab ákafast í störfum'þessum, barst honum fregn

um uppreist í Rússlandi, sneri hann því skjótt heim. Rel'sabi

liann uppreistarmönnum þessum harbfengilega, og dró þá lítt af

grimmd sinni. Tók hann nú af alefli ab bæta bagsmuni ríkis

síns. Hina erlendu í))róttamenn Ijet bann taka sjer bólstabi

hingab og þangab í ríkinu, til þess ab kenna Rússum. Sjálfur

tók banu þátt í tilsögninni. Einhverju sinni var hami ab járn-

smíbi í Moskva, fór liann þá til meistarans og heimti hin sömu
laun og abrir sveinar fengu. »Jeg ætla,« mælti liann, »ab kaupa

mjer skó fyrir launin, því mínir eru orbnir gatslitnir og er nógu

opt búib ab bæta þá. « Fekk konungur kaupib og keypti sjer

fjrrir þab nýja skó. Til þess ab eíla verzlanina í Rússlandi, sá

liann, ab naubsyn bar til, ab geta eignast böfn vib Eystrasalt.

Ilöfn þessa vildi bann taka af Svíum, er þá rjebu flestum lönduni

þeim vib Eystrasalt, er nú liggja undir Rússland. I Sví|)jób sat

ab ríkjum Karl hinn 12., og var hann *jafn nafnfrægur og

Pjetur, en veikti ríki sitt meb herferbum f stab þess ab Pjetur

efldi sitt ríki. Karl var hinn djarfasti og þrautbezti herstjóri á

þeim tímum; Pjetur var hinn hyggnasti og duglegasti konungur.

I fyrstu bibu Rússar hvervetna ósigur; en Pjetur ljet ekki hug-

fallast. »Svíar verba ab sigrast á oss,« mælti hann, »meban þeir

eru ab kenna oss ab sigrast á þeim.« Nam hann síban af Karli

herkænsku. Karl átti þarabauki í höggi vib marga abra; meban

hann hjelt stríbinu fram vib þá, sætti Pjetur færi, og tók þab at

Vóndum Svía, sem hann vildi, og meban á stríbinu stób, lagbi

hann grundvöll borgar þeirrar, er síbar varb höfubborg hans-

Tók hann þá meb hinni mestu fyrirhöfn ab reisa Pjetursborg
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* foræfci nokkru storu vib Eystrasalt; sú borg er síban abseturs-
stabur hinna rússnesku keisara, og býr þar nú nær millíón

manna. Loksins vann Pjetur rnikinn sigur yfir Karli vií) Púltava,
var þá fribur saminn og urbu Svíar ab láta af hendi vib Pjetur

beztu lönd sín vi& Eystrasalt. Tók Pjetur sjer |)á keisaranafn.

Fám árum sí&ar dó Pjetur, en Rússland var& á dögum hans eins

°b anna& land, og seinni tfma menn hafa með rjettu kallab hanri

^fiinn mikla.«

20. Frá Fri&riki hinum 2.

Fribrik ríkiserfingi á Prússlandi var 13 ára a& aldri þegar
^jetur hinn mikli dó. Fabir hans Fribrik Vilhjálmur hinn 1. var

dugandis konungur og manna sparsamastur, en harbur og klúr í

háttum sínum. Lagbi hann mesta stuud á ab safna peningum
°g ala risavaxna hermenn. Bókmenntir og vísindi mat hann ab
e°gu. Sonur hans þarámóti hafbi þegar frá barnæsku mikla
löngun til bóknáms

,
en virtist lftib gefa sig ab hernabi. Gaf

þotta tilefni til þess, ab fabir hans ljet hann illa, gjörbist hann
bonum ab síbustu svo reibur ab hann setti hann í díblissu og
Sitlabi ab hrinda honum frá ríkiserfb. Fribrik sýndí föbur sínum
aubsveipni og sættust þeir nokkru síbar. þegar Fribrik Vilhjálmur

var sonur hans 28 vetra; tók hann þá konungdóm á Prúss-
landi, og nefndist Fribrik líinn 2. Ríki hans var um þab leyti

ejtt hib minnsta konungsríki í Norburálfu, og í litlu áliti, en meb
ríkinu erfbi Fribrik aub mikinn og hermenn marga, og tókst

uonum ab auka meb hvorutveggju álit sitt. þegar Karl keisari
sJÖtti í Austurríki dó, krafbist Fribrik af dóttur hans, Maríu
Theresíu. nokkurs hluta af Slesfu, er hann þóttist eiga tilkall

og er hún óbar neitabi ab láta landib laust, byrjabi haun
stríb þab, er hann hjelfc fram meb slíkum hyggindum og heppnr,
a^ María nokkrum árum síbar varb ab láta af hendi vib hann
a]la Slesíu. Síbar, þegar María hafbi samib frib vib abra óvini
s^a, vildi hún ná Slesíu aptur frá Fribriki. Hafbi hún komizt
a
^

raun um, ab Fribrik var ekki aubveldur vibureignar, og gjörbi
húo því samband vib Frakka, Rússa, Svía og fleiri á móíi
Fribriki. Sambandsmenn rjebu svo miklum löndum, ab þeir

^Öfbu 90 millíónir manna tii umrába, en Fribrik hafbi abeins 4
pdllíónir. Allt fyrir þab vildi liann ekki gefast upp, þannig
oúfst stríb þab, er menn hafa kallab sjoárastríbib, sem er eitt af

Jjiuum merkilegustu stríbum, er nokkru sinni hafa háb verib.

J-ribrik sýndi hina hraustlegustu og hyggilegustu vörn. Ab vísu
beib hann stundum ósigur, en hann vann þab upp aptur meb
en& meiri sigurvinningum. Opt virtist ab öllu úti um hann, en
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hugrekki hans og hyggindi bilubu aldrei. Sjálfur var hann

herforingi f hinum mestu og mannskæbustu orustum, og þoldi

Ijdft og leitt meb hermönnum sínum, bæbi á vígvellinum, í her-

biibunum, undir berum himni, og á hinum mæbusömu hergöngum-

þessvegna unnu allir honum hugástum, hjeldu sigurinn í liondum

sjer þegar hann væri foringi, og voru fásir til aÖ láta lííib hans

vegna. Einhverju sinni, eptir harba orustu, fór hann til hermanna

sinna, til ab tala vib þá, og orna sjer meb þeim vib eld. Her-

mennirnir þyrptust umhverfis hann, og spuröu hann, hversvegna

hann hefbi ekki stjórnab flokki þeirra þann dag, eins og hann

hefbi verib vauur. Fribrik kvabst í þaö sinn hafa hlotib ab vera

fyrir hiuuin öörum armi fylkingarinnar. Meban hann var ab tala

vib þá, spratt kjóllinn frá honum, og datt þá byssukúla nibur.

Æptu þá allir upp: »þú ert enn sjálfum þjer líkur. Fribrik gainlij

þu ert nieb oss í öllum þrautum; vjer erum fásir til ab láta lífiö

þín vegna,« Loksins urbu allir óvinir Fribriks þreyttir á stríbinu,

og gátu eigi lengur haldib því frain; 8Ömdu þeir þá frib vib

hann, og ljetu hann halda öllum löndum síuum. En frægb Frib-

riks hljómabi um gjörvalla Norburálfuna.

Eptir stríbib voru lönd Fribriks konungs ab mestu eydd aí

heríiokkum óvinanna, en Fribrik vann, eins og bezti fabir, ab

vibreisn þeirra. Kallabi hann saman skynsama menn úr rfkinu,

og lcitabi hjá þeim rába, og bætti síban úr þörfum manna.
• Segbu mjer,« mælti hann, »hve marga hesta og kýr bændurnir

í þínu hjerabi þurfa vib; en taktu sparsamlega til, því jeg þarí

mörgum ab gefa, en hef af litlu ab taka.« Meb örlæti, sem var

samfara skynsamlegri sparsemi
,
gat hann á stuttum tíma áunnib,

ab landib, sem ábur var ab mesfcu í aubn, komst í mesta blórna.

Hiu síbustu 23 ár, sem hann ríkti, átti hann í engum
stríbum, en allt ab einu var hann ekki abgjörbalaus. A bverjum

morgni fór hann á fætur klukkan 5, klæddi sig sjálfur, og hóf

dagstörf sin meb þvf ab lesa hiu mörgu brjef, og bænurskrár, er

honum voru sendar. Síban ljek hann eina klukkustund á hljób-

pípu. Tók hann síban til starfa, og ritabi, eba gætti hermanua
sinna. Opt gekk hann sjer til skemtunar, þegar liann bjó á

höllinui Sansouci. Mátti í aldingarbi hans þar opt sjá mann á

rjátli, hniginn á ofra aldur, boginn af elii og erfibi, meb útitekib

og hrukkótt andlit. Hann bar venjulega bláleitan foringjabúning,

sem opt var slitinn mjög, og stóran, fornfálegan liatt á höfbi,

og var í eiu ijöbur, gul af elli ; í hendi hafði hann óbreyttau

staf. En kæmu menn nær manni þessum, og sæju hib háa enni

hans og hin skarplegu augu, og heyrbu á hib hnittilega og libuga

orbfæri hans, |)á mátti vita, ab menn stóbu fyrir hinum gamla

konungi Prússanna. Síbara hlnta dags, eba þegar konungsstörfum

j
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hana var afiokib, átti hann jafnan tal vib lærba menn, eba las

nytsamar og skemtilegar bækur, eba hann ritabi sjálfur, bæbi
3agnafræbi og skáldmæli. I riti nokkru kveííur hann þannig ab
°rti um ættjarbarástina: »>jeg ann landi þessu af alhuga; jeg á
a
^ þakka því fyrir allt; þ<5 jeg hefbi þúsund líf, mundi jeg meb
^gnubi láta þau Öll fyrir fosturjörb mína.«

Fribrik mikli dó árib 1786; hafbi hann gjört hib Prussneska
r,ki tvöfalt stærra en þab var, , er hann kom til ríkis, og aukib
3vo mjög álit þess, ab síban er þab talíb meb meginríkjum
^orburálfunnar.

21. Frá frakknesku st j órnarbilti ngunní

(hinni miklu) 1789.

Hinrik fjdrba, Frakkakonung, grjetu allir þegnar hans, og

!?
a& ab maklegleikum. Eptir hann urbu 4 konungar, hverr af

^rum, af ætt hans, en voru honum mjög dlíkir. Sonarson hans
"jet Lobvík, kallabur hinn 14. Skorti hann ekki vitsmuni, og
hafbi jafnan duglega menn í rábaneyti sínu, og jdkst af því álit

h^ns, en hann var harbstjdri, og horfbi ekki í ab fdrna lífi og
hmum þegna sinna í stríbum, til þess ab efla frægb sína og
nfbstír. Gdbir konungar viburkenna

,
ab þeir sjeu til vegna

Ngnanna, en Lodvík 14. áleit, ab allar þær millídnir manna,
Nirra er bua á Frakklandi

,
væru til orbnar fyrir hans sakir,

°o ættu ab þjdna honum. Eptir lát Lobvíks 14. tdk Lobvík 15.
v ‘b ríkisstjdrn; var þá örbyrgb mikil á Frakklandi, og ríkib í

^torskuldum eptir hina miklu eybslusemi og þarflausu stríb Lob-
v, k8 14. En Lobvík 15. var eigi því vaxinn, ab reisa ríkib vib;

‘J e t hann abra rába yfir sjer sjálfum, og eyddi dögum sínum í

mjuleysi og dsibum. Skattar miklir voru lagbir á alj)ýbu; aub-
n]enn og höfbingjar fdru til konungshirbarinnar, eyddu þar fje
3,nu í skrauti

,
sökktu sjer níbur í hinar osæmilegu skeratanir

hdfubborgarinnar, og þögbu síban um öll þau rangindi, sem
fram toru.

Loksins tdk Lobvík hinn 16. konungddni. Iíanti var
8jálfur valmenni og rjettvís, eu ríkib var komib í dgurlegt volæbi,
og

I>jdbin svo uppæst, ab hann gat engu gdbu til leibar komib,
lversu feginn seni hann vildi. Skuldir ríkisins voru geysilegar,

skattar hlutu ab leggjast á. En skattar tirbu svo þungbæriv
yrir þá sök, ab þeir voru lagbir á bændur eina og borgara, en
emltr menn og andlegrar stjettar menn voru undanþegnir sköttum.
-'mgri-stjettar menn tdku því ab hugsa um ab gjöra uppreist ; og
P eoa r nu um sama ieyti margir Frakkar koniu heim til sín ur
e^turheimi, þar sem þeir höfbu veitt Vesturheimsraönnum lib til
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ab losast undan yfirrábum Breta, og stofna lýfcstjórnarríki, þ^

varí) enn almennari óánægjan yfir valdstjórninni og því hryggilega

ástandi, sem ríkib var í.

Meban hugir Frakka þannig voru uppæstir, kallabi konungur

saman hinar 3 stjettir, til þess ab rábgast vib þær um þafy

hvernig landinu yrbi vibhjálpab. Af bændastjettinni var enginn

kallabur. Komu nó 300 lendir menn, 300 andlegrar stjettar og

600 borgarar saman á ríkisþing J 789. Bar þá borgarastjettin

hinar stjettirnar ofurliba, og lýsti yfir því, ab hún ein væri bib

sanna þjófearþing. I fyrstu unnu þjóbþingismenn þab eitt, er

landinu mátti til gagns horfa. Lenda menn sviptu þeir ein-

karjettindum þeirra, klaustraeignir skyldu seljast til lúkningar

ríkisskuldum, og margar abrar nytsamar breytingar gjörbu þeir.

En innan skamms kom sundurlyndi og flokkadráttur, og hiö

ákafasta stríb hófst; þvf Frakkar eru fljótlyndir, og velta mól-

efnum eigi ætíð lengi í huga sjer. Metorbagjarnir menn æstu þar

ab auk alþýbuna meb frelsisópi sínu, og gjörbu hana svo óba, ab

fulltruar borgaranna dæmdu konung til dauba eins og landrába-

mann. Var þá lýst yfir því, ab á Frakklandi væri Jýbstjórn.

þannig hófust hinar mannskæbu og ofríkisfullu óeirbir, er menn
hafa kallab hina frakknesku stjórnarbiltingu. Flestír

konungar í Norburálfunni tóku málstab konungsættarinnar, og

sendu herflokka mikla móti Frakklandi. þessir útlendu óvinir

ógnubu þannig ríkinu meb eybileggingu, og um sama leyti risu

upp í ríkinu sjálfu uppgjörbar-frelsi8-vinir; höfbu þeir jafnan

frelsi og rjettindi á vörum sjer, meban þeir úthelltu blóbi meb-

bræbra sinna. Flest opinber hús voru fyllt af föngum, og

saklausir menn á degi hverjum drepnir hópum saman; eymd sú,

sem frelsisæbi þetta leiddi yfir Frakkland, var ótrúleg.

Napoleon Bonaparte reisti skorbur þessum ógurlegu blóbs-

úthellingum. Napoleon var fæddur á ey þeirri hjá Ítalíu, sem

Korsíka heitir, og liggurundir Frakkland, en hann var uppalinn

á Frakklandi. jþegar hann var 27 ára ab aldri, var
f

hann settur

herforingi yfir her hins frakkneska lýbstjórnarríkis á Ítalíu. Vann

hann meb frábæru snarræbi og kænsku sigur á hinum æfbustu

herforingjum Austurríkismanna, og ávann sjer allra lof. Urbu

þær afleibingar af þessum sigurvinningum hans, ab flestir óvinir

Frakklands urbu ab bibjast fribar, og Ijetu af hendi allmikil lond.

Síban Ijet Bonaparte, ab sib Rómverja, kalla sig æbsta ræbismann

í lýbstjórnarríkinu, og tók smámsaman alla stjórn undir sig*

Margir nýir óvinir risu nú aptur upp á móti Frakklandi, en eins

og elding fór Bonaparte til Ítalíu, vann frægan sigur á Austur-

tíkismönnum hjá borginni Marengo, og neyddi óvini sína aptur

il þess ab semja frib af nýju, og láta fleiri lönd af hendi.
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i

Ura upphaf þessarar aldar var hib frakkneska Iýfcstjdrnar-

ríki þannig hií) voldugasta ríki í Norí)urálfunni. Velracgan þess
°x meb degi hverjum, verzlunarskip þess fóru um öll höf, og
áhrif þess nábu til allra nálægra landa. Bonaparte var einvaldur
1 landinu; hann var þvínær tilbeoinn af lýfenum. Hinir fjörmiklu

°g hverflyndu Frakkar voru hrifnir af afreksverknm hans, og
‘\ftust ab hinni abkvætamiklu stjórn hans, þar sem hann gjörði
vJ6ttarbætur, örfabi menn tii starfsemi, eflcli verzlanina, og galt
!je hverjum þeira, er nytsöm verk vann. En metorbagirnd hans
v*r dsebjanleg. Árið 1804 tók hann sjer keisaranafn, og Ijet

kalla sig Napoleon hínn fyrsta. Hershöfðingja sína og rábherra,
Se*n flestir voru af lágum stigum, gaf hann fursta- og hertoga-
nöfn. Norður-ftalíu bætti hann vib ríki sitt, og tók sjer konungs-
nafn á Ítalíu. Tóku þá hinir abrir stjórnendur Norburálfunnar
^ líta hornauga til hins vaxanda veldis Frakklands, og gjörbu í

Þtibja sinn samtök til ab takmarka þab. En þó þeir raargir væru,
?átu þeir ekki reist rönd vib herkænsku Napoleons og hreysti

hermanna hans. Napoleon vann sigur á AusturríkismÖnnum hjá

Austerlitz, á Priíssum hjá Jena, á Rússum hjá Friedland,
°g neyddi þessar þjóbir allar til ab semja frib. Fekk Napoleon
nn af nýju lönd svo mikil, ab hann gat geflb bræbrum sínum heil

konungsríki. Einn þeirra varb konungur í Neapel, annar á Hol-
*andi og hinn þribji yfir Vestfali á þjóbverjalandi. Ári síbar setti

hann af Spánarkonung, gaf ríki þetta aptur bróbur sínum, sem
konungur hafbi verib á Neapel

,
en Neapel gaf hann einum

Inága sinna.

Einn var sá fjandmabur, sem Napoleon gat aldrei náb til;

þab var England. Ríki þetta er umgirt af sj<5, og drottnabi þab
yhr hafinu, eins og Napoleon yfir meginlandinu. Á ýmsa vegu
reyndi hann til ab leiba og neyba Breta til þess ab semja vib sig

enn þeir vildu eigi sættast. Fengu þeir Alexander keisara

£ Hússlandi til þess ab ganga í lib meb sjer gegn Napoleon.
Pannig hófst hib fjórba stríb árib 1812. Napoleon hafbi í stríbi

Nssu þvínær alla sín megin, ekki fyrir þá sök, ab þeir hefbu ást

^
honum, heldur af því, ab þeir óttubust hann. Austurríkismenn,

j

rnssar og þjóbverjar voru undir ánaubaroki Napoleons, og urbu
Peir ab ljá honum herflokka mikla; mest var ánaubin á þjób-
' erjalandi. Um þetta leyti brauzt Napoleon inn í Russland;
iafbi hann meb sjer hálfa millíón hermanna. Margar mann-
skæbar orustur hábi hann á leibinni, unz hann komst til borgar-

^

n nar Moskov; þar ætlabi hann ab hvíla um veturinn herlib

er mjög svo var af sjer komib af þreytu. Hefbi Napoleon
ab hafa fram þessa fyrirætlan síha, mundi þab hafa orbib

óssum mjög hættulegt; vildu Riissar því allt til vinna ab ráb

1
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þetta tækist ekki. þegar því hinn rdssneski yfirinafeur, Rostop-
sehin, varb þess var ab Frakkar nálgubust borgina, t<5k hann

þab ráb, ab eyba henni meb eldi. þetta var* orb og ab sÖnnu;

ftestir íbuar í Moskva hurfu burt, en kveiktu í borginni ábur.

Frakkar fóru inn í borgina, en hán var í aubn, og sáu þeir

þvínær engan lifandi mann. Litlu síbar brauzt eldurinn ut hver-

vetna í borginni. Frakkar reyndu til ab slökkva, en gátu ekki

;

hin mikla borg, sem um inargar aldir hal'bi verib absetur keisar-

anna, stöb nu öll í Ijósum loga; var þab háleilur vottur um
rettjarbarást Russa, en hryggilegur fyrirbobi fyrir óförum Frakka*

Borg sú, er átti ab veita herlibi Napoleons skjói og abhlynning,

var nii eldsglæbur einar; Iandib allt umhverfis var aubn og

gaddur. 8á Napoleön nu ekki annab ráb, en ab hverfa heim

aptur. A leibinni heim hrepptu PVakkar hib bitrasta frost um
veturinn 1812 og 1813. Riissar voru vanir vib kuldann, og

útbunir móti honum; ofsóktu þeir Frakka á heimleibinni mcö

hinni mestu grimmd. Fór Napoleon á undan heim til Frakklands»

en hermenn hans fórust flestir af kulda, hungri, og fyrir sverbs-

eggjum óvinanna. þá vöknubu hinir abrir Ijendur hans: Aust-

urríkismenn, Priissar, þjóbverjar, og Spánverjar, og tóku ab hugsa

um ab leysast undan ánaubaroki hans. þó Napoleon væri hinn

mesti hershöfbingi, gat hann eigi reist rönd vib oíureíli og frels-

isást óvina sinna. Beib hann ósigur í hinni mannskæbu orustn

hjá Xueipzig; var þar barizt í 3 daga, og varb Napoleon ab flýja

til F'rakklands. þegar hann var þangab kominn, neyddu Frakkar

hann til ab leggja nibur völd sín. Var homim þá fengin eyjaij

Elba, sem liggur nálægt ítalíu, til bustabar. Er hann haföi

dvalib þar um hríb, fór hann ajítur til Frakklands, og komst

aptur til sinna fyrri valda og metorba; en litlu síbar beib haim

ósigur fyrir hinum enska hershofbingja Wellington, í orustu>

er haldin var hjá Waterloo 1815, og gekk hann síban á vald

Bretum. Bretar fluttu hann til eyjar þeirrar, er Elínarey Iieitir;

er hun í hinu mikla veraldarhafi
,

milli Subur- og Vestur-álfu

heirns, 400 mílur undan landi. .Á ey þessari dó þessi hinn miku

mabur árib 1821, en árib 1840 var lík hans grafib upp, og flutt

til Parísarborgar.

22. Stórveldin fimm.

þegar biiib var ab hrinda Napoleon frá völdum, tóku þch

Alexander keisari í Russlandi, Frantz keisari í Austurríki,

Georg hinn 3., konungur á Bretlandi og Fribrik Vilhjálmur
hinn 3., konungur á Prrisslandi það fyrir, ab koma Öllu í samt

lag aptur í Norburálfunni. Áttu þeir fund meb sjer í Vínarborg
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á.ní> 1814, og koiuu þar sainan flestir konungar í Norburálfunni.

Á 8amkomu þessari var hin forna ríkjaskipan upptekin, og kon-
unga ættir þær, er Napoleon hafði burtrekiö, tdku aptur vi& rík-

jum. En Danakonungur, er ábur haf&i verib látinn borga Svíura
vörn þá, er þeir veittu gegn Napoleon, meb Noregi, fekk þó
eigi land þetta aptur. þ>essi hin áburnefndu fjögur stærstu ríki

hafa síban, ásamt Frakklandi, haft afskipti af og skorib ur stjórn-

arniálefnum hinna minni ríkjanna.

23. Frá Frökkum.

Eptir ab Napoleon Bonaparte var burtfarinn, var um hríb

kyrrt á Frakklandi fram til 1830; varb þá stjórnarbilting á ný,
en ei var hún nærri því eins ógurleg og sú fyrri, og komst brátt

kyrrb á. Árib 1848 varb enn stjórnarbilting á Frakklandi ; var

kobvík Filipp koiiungur frá ríkjum rekinn og flúbi hann til Eng-
lands og kom aldrei síban til Frakklands. V’arb þá Frakkland
eon á ný lýbveldi og stób svo um stund þangab til Lobvík
^apoleon, bróbursonur Napoleons Bonaparte, fekk sig kosinn til

ríkisforseta, og Ijet síbar kjósa sig til keisara. Stýrbi hann
Prakklandi um 20 ár meb stjómkænsku mikilli og hafbi mikii

áhrif á stjórnarmál öll í Norburálfunni. Var þann tíma sern hver
8tjórnari hikabi vib ab láta í ljósi vilja sinn meban hann vissi

ei{ki, hvab Frakkakeisara bjó í skapi. Frá því stjórnarbiltingin

núkla á Frakklandi hófst, má svo kveba ab orbi, ab Frakkar
bafi verib oddvitar sogunnar í Norburálfunni allt þangab til Lob-
v ‘k Napoleon var frá völdum steypt. Frelsishreifingar þær, sem
ronnib hafa um ríki Norburálfunnar, hafa runnib þaban og marg-
ar þær hugmyndir í stjórnmálum

, sem nú rybja sjer til rúms.
Lobvík Napoleon, er nefndi sig hinn þribja meb því nafni, var
v ikib úr völdum í styrjöld þeirri hinni miklu, er hófst milli hans

°S Prússa fyrir tveim árum síban. Hafbist hann síban vib nálægt

Lundúnaborg, þartil hann andabist 9. janúar 1873, 65 ára ab
aldri. En er ófribnum linnti, var Frakkland enn gjört ab lýbveldi

°g hinn mikli rábsnillingur Tiers kosinn til ríkisforseta; hafbi
kann mest manna mælt á móti hinni óhappasælu styrjöld, en
er ríkib var í hinum mestu naubum og forstöbulaust, fengu menn
honum stjómtaumana og hjelt hann þeim um hríb meb dugnabi

rábðnild
; eptir hann varb Mac Mahon ríkisforseti og er hann

Pa& enn (í janúar 1874).

20
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24. Frá Itölum.

Vjer höfum áí)ur getib þess, ab Rómverjar, su þjób, er uro

langan tíma rjebi yfir löndum þeim ílestum er þá voru kunn,

höfbu abalabsetur á Italíu og var Róm höfubborg þeirra; borg

sii var bygö um 750 árum fyrir Krists burb og hefir stabið

jafnan sfban og er hun hin elzta borg í heimi. Eptir ab Róma-
veldi leiö undir lok, var ftalía öll aldrei undir einum hofbingja

þangaÖ til um 1860 og þar eptir. Meban blómi landsins var

mestur voru þar mörg þjó&ríki og smá. Feneyjar og Geniia voru

á miböldunum frægust verzlunarríki. í Róm hefir páfinn setib og

haft ríki sjer allt frá dögum Pipins , föímr Karlamagniiss keisara,

er gaf honum lönd til forrába. Neapel hefir Iengst verib ánaub-

arland, frá því aö Norbmenn settu þar ríki. Austurríkis keisari

rjebi yfir miklum londum á Italíu, er heita Langbarbaland og

Feneyjaland.

Áriö 1860 tók Viktor Emaniiel, konungur í Sardiníu

fyrir sig aö sameina Italíu alla og ná undir sig. Lobvík Na-
poleon Frakkakeisari veitti honum ab þessum málum. Fórhann
meb her subur á Ítalíu til aö styrkja Viktor konung ab því, aö

ná löndum Austurríkis keisara. Attu þeir bandainenn þar margar

orustur vib Austurríkismenn og báru optast hærra hlut. Sii orusta

var mest er háb var hjá þorpi því á Langbaröalandi er heitir

Solferino, voru þeir þar allir höfbingjarnir: Jósep Austurríkis-

keisari og hafbi 170 þusundir manna, ogViktor og Napoleou
meÖ 150 þusundir. fann dag var barist af ákafa í 15 stundir*

frá því stundu fyrir mibjan morgun þangab til stund var af mib-

aptni. Frakkar Ijetu í orustu þessari um 12 þúsundir libsmanna

samtals og 720 libsforingja. Fjöldi fjell og af Austurríkismönnum

og margir voru handteknir. Svo lauk orustu þessari ab Austur-

‘'ríkismenn bibu algjörban ósigur. Skömmu síbar var fribur saminn

og afsalabi Austurríkis keisari sjer Langbarba löndum. Eptir þetta

nábi Viktor konungur smámsaman undir sig allri Ítalíu, ab Ró~

maborg undanskildri og löndura um hverfis hana, er páfinri hafb 1

á sínu valdi. Napoleon keisari hafbi setulib í Rómaborg til hlífbar

páfanum, stób svo þangab til 1870 ab ófriburinn hófst millj

Priissa og Frakka; kvaddi Napoleon þá heim setulibib. Sendi

þá Viktor her manna til Rómaborgar og var hiin tekin án þess

nokkur veruleg vörn yrbi. Voru borgarmenn síban látnir grei^

atkvæbi um, hvort Róm skyldi ei sameinast Ítalíu, urbu nser 134

þúsundir atkvæba meb því, en um 1 þiisund og 5 hundrub móti.

Var páfanum eptir skilinn eignarrjettur yfir þeim hluta borg-

arinnar, sem er hægra megin Tiberár og Citta Leonina heitir.

þar er páfagarburinn, Vatikanib , Pjeturskirkjan mikla og deiri
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kjörhýsi. í laun voru páfanum veittar 3 lk millídnir franka, eha á

abra millíón ríkisdala. Páfinn Píus9di bannfærbi þá alla er hlut

áttu ab þessu máli, en þab kom fyrir ekki. Er mí Rómaborg,
mn forna hofubborg heirnsins

,
eptir margar aldir höfubborg

Italíu og landib allt undir einum konungi.

Nokkru ábur en þessir atburbir urbu, hafbi páfinn settkirkju-

Wng mikib í Rómaborg og kvatt til alla biskupa úr kaþólskum

Jnndum og víbar, átti þing þetta ab vera páfadómínum til efiingar

' Öllum greinum, en einkum vildi páfinn fá þab samþykkt ab

þonum gæti ei skeikab í andlegum efnum. þann 18. juli 1870
v°ru atkvæbi greidd um þetta efni og urbu 453 atkvæbi biskupa

°g kardinála meb því, at» páfanum gæti ekki skeikab, en abeins
,q8 mæltu í móti. Eigi er trúlegt, ab þetta hafi verib sannfæring

nianna, heldur er hitt líklegra, ab þeim hafi þótt þetta ráb til aö
^alda vib 'einingu kirkjunnar, en sú verbur raunin ab atkvæbi

þotta verbur til ab sundra kaþólsku kirkjunni.

25. Frá Prússum.

Prússland |)ótti vaxa mjög ab virbingu og láta til sín taka
a dögum Fribriks hins mikla, en miklu meiri hefir uppgangur
þessa ríkis orbib á hinum síbari árum. Um 1850 áttu þeir í

e| ribi vib Dani, er þeir vildu hlutast til um mál hertogadæmanna
^lesvíkur og Holsteins, en Danir gátu þá rekib þá af höndum sjer.

Pn er Fribrik konungur hin 7di var látinn, hófst ófriburinn á ný
°S stób hæst árib 1864. þóttust Prussar vilja rjetta hlut her-
tf)gadæmanna

,
er Danir þóttu þröngva. og höfbu meb sjer Aust-

? rríkismenn. Var þar sem vib mátti búast vib ofurefli ab ber-
^aft, en Danir stóbu móti sem þeir máttu og gáfu eigi upp
v örnina og tóku engum fribar kostum fyr en ríkib var því nær
jdlt ú valdi þjóbverja og ráb allt í þeirra hendi. Munu Danir
‘afa trevst á, ab stórveldin, einkum Frakkar og Englendingar,
otundu ekki líba þenna yfirgang, þar sem þau höfbu heitib ab
ííœta þess, ab danska ríkib skerbist ekkf, en von þessi og traust
rást. yar i0ks fribur saminn og urbu Danir ab láta af hendi
)ertogadæmin bæbi og gjalda ærib fje í stríbskostnab.

En er Prússar og Austurríkismenn vildu skipta meb sjer
‘orfangi þessu

,
brugbust Prússar reibir vib og vildu einir eiga

^ertogadæmin bæbi. Dró smám saman til sundurþykkju milli
)eirra og Austurríkismanna þangab til þeim lenti saman í ófribi,
}

.

y^r árib 1866. í júlímánubi þab ár var mikil orusta milli
,eirra hjá Königgræz. Var Prússakonungur sjálfur fyrir sínum

^
er og sonur hans, en fyrir her Austurríkismanna var herforingi
>e oedek. Höfbu hvorir tvesgiu á þribia hundrab þúsund manna,þúsund manna,

20*



308 Atriði úr manttkynasÓ£uniii.

og biba AasturríkibQienn ósigur og sáu sitt óvænna og var

skömmu síbar fribur saminn. I þeim fribarsamningi var tala

Prússa aukin um 4Vs millíón manna, en bandamenn þeirra Qölg-

ubu um 6V2 millíón. I óí’ribi þessum misstu Prussar yfir 20

þiisundir manna, er fjellu eba særbust, en Austurríkismenn ab

80 þúsundum. Var þessu öllu lokib á fám vikum.

Eptir þessar sígurfarir Prússa fór mörgum ab þykja nóg

um uppgang þeirra, einkum Frökkum, er til þessa höfbu talib

sig öbrum fremri í hernabi. Leib eigi langt um ábur þeim lenti

saman vib þá í ófribi. Svo mun mega segja ab abalorsok

ófribar þessa hati verib metnabur milli þjóbanna og gamail kur,

eu hib mesta tilefni hans var þab, ab bábir vildu hlutast til um
konungskosningu á Spáni. Frakkar urbu fyrri til ab segja Prússum

stríb á hendur, var þab í júlí 1870. En af því má
4
rába, ab

Prússar hafi ei verib óbúnir vib stríbi, ab þeir urbu fyrri til taks

og gátu komist meb ógrynni hers inn á Frakkland ábur en Frakkar

komust yfir Iandamærin. í ófribi þessum urbu Frakkar svo mjog

undir, ab eigi eru dæmi til í sögu þeirrar þjóbar. Mun til þess

hafa margt borib og þab fyrst, ab ófriburinn varb á Frakklandi, í

stab þess ab Frakkar höfbu búist vib ab fara yfir þýzkaland. Sú

var önnur ab engin eining var í stjórninni á Frakklandi, er Na-

poleon var tekinn frá völdum í Parísarborg. þá þótti margt

vera ósatt og meb svikum um herbúnab Frakka, en mestan mun
hefir gjört sú almenna menntun í her Prússa, en sibleysi í her

Frakka kom þá frain svo yfir tók, og sýndi sig í gjörsamlegum

skorti á öllum samtökum 0g einingu, en einmitt þetta stobaöi

Prússa. þeir tóku hverja borgina af annari frá Frökkum, þótt

sumar þeirra væri taldar óvinnandi. og loksins settust þeir um
París og þröngvubn borginni svo meb eldhnöttum og sprengikúlum

ab hún varb ab gefast upp, 0g seldu Frakkar þar Prússum sjáli'

dæmi ef þeir skyldi hafa lífs grib og lima; en Prússar settu

Frökkum þau kjör ab þeir skyldi láta af hendi Mezkastala, sem

er stór og ramlega víggirt borg; Stransborg, sem kallabur er

lykillinn ab Frakklandi austantil og enn fleiri borgir, og landar-

eignir þær er þar í krínguni iiggja, Elsass og fleiri lönd, og Þar

á ofan skyldu Frakkar gjalda sex þúsund millíónir dali í tómu

gulli og silfri; var fje þessu ekib á gufuvögnuin til þjóbverjalands

jafnótt og goldib var; þóttu fribarkostir þessir harbir mjög, eu

ekki var vægbar vou, því Bisiuark stób meb reiddan brandiun

ylir Frakklandi ; en í sjálfum herglauminum Ijet Vilhjálmur kon-

ungur taka sig til þjóbverjakeisara í VersÖlum meb mikilli dýrb.

Bismark var sáliu í Prússaher, og segja fjandmeun hans hann

fjandanum verri, en vinir hans kveba hanu ríkan og rábsnjallan,

harbrában og herkunnandi vel, Ijúfau og lítillátan. Vilhjálmur



Atriði úr manrikynssögtmm. 309

binn fyrsti Pníssakonnngur var sjálfur hershöfbingi í stríöimi, þá
þrjá um sjötugt ab aldri, og þoldi allar þrautirnar, þótt sumir

yngri menn væri á burtu bornir meb blóbbogunum út um nasar
og eyru af herbrestunum. Stríb þetta hefir mest verib háb í

þeirra manna minnum er nú lifa, og meb svo skjútum atburbum
ab eigi eru dæmi til; stendur öllum ógn af Prússum síban og
Tná snúa uppá Vilhjálm keisara því sem Egill kvab um Eirík

blóböx: »þar er allvaldr und ýgrs hjálmi Ijóbframabr at landi sat;

^týrir Vilhjálmr vib stirban hug í Berlín blóbgum hjörvi«.

Eptir stríb þetta hafa Prússar setib um kyrt og hefir ekki

borib til tíbinda, nema hvab stjórnin hefir átt í deilum vib ena

^aþólsku biskupa, því margir þegnar Prússakeisara eru páfamenn;
^vebast þeir engum skyldir ab hlýba nema páfanum í Rómi, en

stjórnin vill láta þá hlýba sjer og ríkislögunum. Stendur enn á

deilum þessum og þverskallast biskupar eptir megni.

26. Frá Englum.

Englar eru voldugastir allra þjóba hvab skipaútveg snertir og
aUan sjáfarútveg, bæbi verzlan og hervald. A BretlandsstrÖndum

^ru hundrab og sjö tigir vitaturna og 41 vitaskip til leibbeiningar

sjófarendum. Kaupskip og herskip Breta fara um allan heim
nieir en skip annara þjóba, en flota sínum verba þeir ab skipta

' fleiri stabi, vegna þess þeir eiga eignir mjög miklar í hinum
bbrum heimsálfum og mega til ab halda ógrynni hers hvívetna,

því íbúar þeirra landa þíbast ekki stjórn Breta af frjálsum vilja.

$aga Breta hefir raunar einkum gerzt í þeirra eigin löndum
,
svo

sem vibureign þeirra vib Skota og Ira, sem þeir hafa kúgab til sam-
emingar vft sig meb margra alda styrjöldum ; er abalundirrótin

ab í fyrndinni voru Bretlandseyjar bygfcar af keltneskum

þjóbum, j)ótt eigi væri þar fribsamlegt, meb því höfbingjar þeirra
• agu í sífeldum óeirbum sín á milli. Á 5tu öld eptir Krists burb
komu saxneskir víkingar til Englands, settust þar ab og lögbu
srnám saman undir sig mikinn hluta Englands; eptir þab voru
Nir kallabir Engilsaxar, og þröngdu þeir enum keltnesku þjóbum
a Fnglandi æ meir og meir, svo ab þær voru um síbir hvergi

°nieingabar nema í Wales, á írlandi og Skotlandi. þar hjeldust

þcir lengi vib í frelsi fyrir Englum. en urbu þó um síbir ab lúta
1 laegra haldi og sameinast Englakrúnu; engu ab síbur hafa þeir

^aídib enni keltnesku mállýzku sinui í alþýbumáli, en öll rit þeirra
eru samin á ensku; sibir þeirra og athæfi er og ólfkt Englum.

Enir fyrstu stjórnendur Bretlands voru því keltneskir ab kyni,

enir eiginlegu Bretar, og voru sumir merkilegir menn, þótt
C|gi færi þeir út yfir Bretlandseyjar. Merkilegastur alira þeirra
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var Artus konungur, sem víbfrægbur var svo mjög f fornum soguiu

og skáldskap ab undrum gegndi og gekk saga af honum um a!l<i

Norburálfu og skreytt meb ýkjum og ýmissi prýfei ; hann var uppí

á 6tu öld. þá kom stjórn Engilsaxa; þeirra merkilegastir eru

Elfrábur ríki og Abalsteinn. Elfrábur var vitur konungur og lærbur

vel, og eru til mörg rit og kvæbi eptir hann; A&alsteinn festi

ríkisveldi Engla meb Brunanborgarbardaga (927); þar voru þeir

Egill og þórólfur Skallagrímssynir meb honum í orrustunni og er

henni bezt lýst í Egilssögu af öllura fornum ritum sem um þenna

atburb tala; ()ar vann Abalsteinn fagran sigur móti ofurefli libs,

og Egill kvab um hann : »nu lýtr hæst und hraustum hreinbraut

Abalsteini«, [bg þábi af konungi sóma raikinn og of^ Ij eT/ Lengi

rjebu Danir Englandi og þjábu landsmenn, þar til þeir brutust

undan ánaub Dana ; voru þab Iielzt Sveinn tjuguskegg og

Knutur ríki, sem veittu mestan yfirgang, og af þvi kom sii ímyndan

inn hjá Dönum og síban Norbmonnum
,

ab þeir ætti til ríkis ab

kalla á Englandi, og fyrir því fór Haraldur harbrábi til Englands

frá Noregi meo flota mikinn til ab viuna England, en íjell vib

Stafnfurbubryggju (1066) og fjeil þar þvínær allt stórmenni Norb-

manna meb honum; þótti mönnum þetta óþaríaför , sem þjóbólfur

kvab: »Baub þessa för þjóbum þarflaust Haraldr austan«. Sama
ár komst Vilhjálmur Bastarbur til valda og stofnabi Normanna-
ríki á Englandi, var þab svo kallab af því Vilhjálmur var upp'
runalega norskur ab ætt og kominn af Gönguhrólfi, er fekk Norb-

mandí ai’Karli hinum heimska til umrába. Vilhjálmur var mikili

mabur og sterkur, harbur og herskár. Eptir hann komu kon-

ungar fyrst af hans ætt; en síban voru konungar af frakkneskri

ætt þeirri er Anjou eba Plantagenet hjet; þá kom Tudovsætt til

ríkis, af henni voru merkilegastir stjórnendur Heinrekur hinn átr-

undi og Elísabet. Heinrekur konungur losabi Engla undan páfa-

valdi, en var þó sjálfur hinn versti inabur, áttasinnum giptur, rak

á burtu eba ljet drepa hverja konuna eptir abra. Hann dó 1547.

Elísabet var dóttir Heinreks og Önnu Boleyn og var framan at

æfi siimi skobub sem óskilgetib barn og höfb í fyrirlitningu
;
þegar

hiín komst til valda, gerbist hún skörungur mikill og stýrbi ríkinu

röggsamlega. Engum vildi hun giptast þótt margir yrbi til ab

bibja liennar. Hún Ijet drepa Maríu Stúart Skotadrottningu, og

þykir þab skyggja nijög á kosti hennar. A henriar dögum var

Shakspeare uppi, sem er kaliabur mest sjónarleikaskáld. Eptír

Túdorsætt komu Stúartar; af þeim varKarl enn fyrsti, sem Eng-

lar drápu fyrir ytírgang og órjettvísi ;
hafbi Kromwell þá vold

um hríb og kalladist verndari Englands, en var eigi konungur;

liarin var trúmabur mikill og harbstjóri. Jakob annar var síb-

astur konungur af þessari ætt og var rekinn frá völdum af P6"

r
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hjálmi enum 3. af Oraníu
,

og þá komu Oraníumenn tii ríkis á

Englandi; þeir voru þjóbverskir. Vilhjálmur konungur var frændi

Vilhjálms enn fyrsta afOraníu, sem getib er hjerab framan, ein-

hvers ins mesta og merkilegasta manns og líkur honum ab mörgu

;

eptir hann kom Anna mágkona hans til valda á Englandi, og var
iim þeirra daga mikill uppgangur Engla og velmegan. Eptir þau
kom Haunóversætt; af henni er Viktoría drottning, sem nu situr

íib völdum síban 1837; hun er fædd 1819. Undir hennar stjórn

ÍÖgbu Englar í stríö í sameiningu vib Frakka á inóti Russum og

Tyrkjum og unnu þá; en síbau hafa þeir ekki gefib sig vib utan-

ríkis hernabi nema til þess ab verja lönd þau sem þeir eigna

sjer á Indíalandi. þá var og 1858 lagbur málþráburinn fyrsti á

rnilli Englands og Ameríku á hafsbotni þvert yfir Atlantshaf og
þótti furbuverk.

27. Frá Russum.

Alexander hinn fyrsti var keisari í Russlandi þegar Napoleon

herjabi, sem fyr er getib. íbúar Rússaveldis eru ekki eintómir

Rússar, heldur eru þar t&ldar hundrab þjóbir, sem hver talar sína

tungu; má nærri því geta ab margt muni vera þar misjafnt, því

langfiestir eru þeir hundheibnir og ekki betur sibabir en Skræ-
lingjar, fara meb galdra og íjölkynngi

,
og lifa í enni mestu eymd

og andlegu volæbi. Alexander keisari gerbi sjer rnikib far um ab

rába bót á þessu ástandi þegna sinna og var góbur stjórnari.

Eptir hann kom til ríkis bróbir hans Nikolas hinn fyrsti, er átti

‘ stríbi vib Persa og Tyrki og vann bába. Hann dó meban á

enu mikla stríbi stób sem kennt er vib Krim og getib er hjer

nb fraiuan, en Alexander hinn annar, sonur hans, kom þá til

fíkis, og ræbur hann enn. Bábir þessir stjórnendur hafa þókt

^JerkiIegir menn; en mjög hafa þeir spillt áliti sínu fyrir meb-
ferb þeirra á Pólensmönnum

,
sem þeir hafa reynt til ab svipta

frelsi og þjóberni móti gubs og manna lögum. Af því íbúar

Rússlands eru yfir höfub svo ómenntabir, þá gengur og minni
saga frá þeim, þótt margt sje merkilegt um þá ab segja ef tala

skyldi um háttu, þjóberni og þess konar.

28. Frá Austurríki.

Austurríki er, eins og Rússland, samsafn af mörgum ólíkum

þjóbflokkum, og eru þrír þeirra mestir og helztir: þjóbverjar,

Slavar og Ungarar. Má því nærri geta, ab þessum enum ólíku

þjóbum hafi ekki ætíb Ivndt sem bezt saman
,
penda hefir og

lengst af verib styrjaldarsamt í Austurríki ' einmitt af þeim
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orsökum. Ungaraland hafbi frá alda öbli verib konungsríki, og

landsmenn mundu vel fornöld sína og vildu eigi |)o!a ab

verjar og keisaraættin kugabi þá sem hunda, eba gerbi þá ab

þrælum og mansmönnum
,

eins og vib lá ab yrbi. Ut af þessu

reis hib mikia stríb, millí Ungarn og Austurríkiskeisara, og var

Kossut í því einna frægastur; en Ungarar hættu ekki fyrr en

Austurríkisstjórn kannabist vib þá sem konungsríki jafnborib Au-

sturríki, þá sami stjórnari væri í bábum. Seinna hafa Slavar

í Bæheimi og fleiri löndum Austurríkiskeisara tekib til ab hreifa

því, hversu mjög þeir væri settir skör lægra í öllu en þjóbverjar,

og hafa þeir heimtab jafnrjetti; hafa útaf þessu risib miklar deilur

á ríkisþingunum. Enir helztu atburbir í Austurríki á seinni tímum
eru stríb þau sem ábur er getib.

27, Frá Grikkjum.
.

* *
I

•'

Grikkland komst meb tímamim í einhverja ena mestu

niburlægingu sem nokkurt land hefir í komizt. Eptir ab R(5m-

verjar höfbu yfirbugab Grikki, þá för þeim sí og æ hnignandi,

og á enum styrjaldarsömu tímum þjöbaflakkins óbu ýmsar þjóbir

yfir landib, og veitti enginn vibnám, svo ab þegar Tyrkir settust

ab í löndunum fyrir vestan Svartahaf, þar sem þeir byggja enn,

þá lá beint vib ab þeir rjetti klærnar ut eptir Grikklandi, og var

þeim þab lafhægt, því allur þjóbarandi var horfinn og íornöldin

gleymd, enda fóru Tyrkir og meb Grikki eins og aumustu þræla

og þjábu þá í margar aldir, urbu þeir |)á svo illa á sig komnir,

ab menn skyldu ekki trúa ab þetta væri afkomendur þeirra sem
unnu á Persum vib Salamis og Thermopylæ. þegar í fornöid

voru Grikkir víbsvegar dreifbir í kringum Mibjarbarhafib og enda

víbar, og svo var og miklu seinna: þeir áttu heima víba fyrir

utan Grikkland, og nu þegar )eir tóku illa ab þola ánaub og

þrælkun Tyrkja, þá stofnubu )eir leynilega vinafjelag nokkurt

(Hetairía), sem hófst í öndverbu árib 1795, og var þó abgjörba-

lítib lengi frameptir, en smámsaman fóru Rússar, sem menn skyldu

síst ætla, ab styrkja Grikki ab ýmsu leyti. þó kom þetta ekki

til af mannást eba elsku á menntun og rjettvísi, heldur afþví ab

Rússar áttu alltaf í brösum vib Tyrki og vildu gera þeim allan

þann óhag sem unnt væri. þá fór og vinafjelagib aptur vaxandi

og um 1814 fóru Grikkir af alvöru ab rakna vib og hugsa um
ab reyna til ab brjótast undan ánaubarokinu. Uppreistin hófst

íyrst 1821 í Moldá og Blökkumannalandi undir stjórn Alexanders

Ypsilanti og dreifbist skjótt út mebal allra Grikkja. en magnabist

náttúrlega mest á sjálfu Grikklandi. Samt lá vib ab Grikkir yrbi

undir, því Ibrahim Paska kom meb skipafiota, tók Móreu og
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brenndi allt og brœldi; þá brutu og Tyrkir Aþenuborg og þröngdu

Grikkjum svo mjög, ab vib sjálft lá ab öll þjób þeirra yrbi ab

engu
; bættist og þar vib ósamlyndi þeirra og innbyrbis rifrildi.

En er Tyrkir misbubu Grikkjum svo, ab þeir íengu ekki ab njóta

niannlegra rjettinda, þá skárust loksins stárveldin í leikinn og

niinntust þess, hve margt og mikib forfebur Grikkja hei'bi afrekat

og hve mikib heimurinn ætti þeim ab þakka; kom þar fram Vö-

luspá. ab »þá munu aptr undrsamligar gullnar töflur í grasi línn-

ast«, þab voru en fomuminni, sem menn þá minntust á og fundu

aptur; og þá kom þab og fram ab ágætis febranna skulu nibj-

arnir njóta í þusund libu. Frakkar, Englar og Russar blupu

undir bagga meb Grikkjum og börbust fyrir þá á móti hundtyrk-

janum vib Navarino og brömjubu og brendu allan hans flota svo

ab ekki voru eptir nema flekar og fjalir sundur rifnar og gegnum-

skotnar þvert og endilangt; fengu Tyrkir þar miklu glæsilegri

sannanir um þeirra eigib argafas en þeir eiginlegu þurftu meb;

voru þeir þá gjörsamlega reknir ilt ur Grikklandi og lýst yhr

enu lögmæta og verulega þjóbfrelsi Grikkja. Eins og forsjónin

hafbi látib fornöld Grikkja hlotnast hinn fagra Ijóma skáldskap-

arins og annarar listanna prýbi, þegar Hómer og Pindarus kvábu

og sólin varpafei gubaljóma á Ólymps tinda, eins gleymdi hun

þeim ekki heldur nu, því Byron lávarbur, hib mesta skáld síbari

tíma og gagntekinn af fegurb og ágæti fornaldarinnar, fórnfærbi

Grikkjafrelsi sjálfan sig og aleigu sína, er var stórfje, og afþeirri

raun andabist hann og er hjarta hans geymt í dýrfelegum smyrsl-

um í silfurkeri á Grikklandi. Margt urbu Grikkir samt ab þola

af ósamlyndi og þeirri spillingu, sem þjób þeirra var komin 1

eptir svo langa ánaub; þeir fengu fyrst konung af þjóbverskri

ætt, en af þeirra eigin þjób munu þeir ekki hafa þókzt geta tekio

neinn
,
þó eblilegra væri

;
þessi hinn fyrsti konungur hjet Ottó

eba Óttarr, og rjebi hann þar landi langa hríb. frá 1833 til 1862,

en hjelzt þá eigi lengur vib fyrir óeirbum og ósamþykki lands-

manna; síban fengu þeir son Kristjáns ens níunda Danakonungs

og situr bann nu þar ab ríkjum, en margt þykir þar á trjefótum

ganga, og Grikkir lítt vibrábanlegir.



314

Fjórði kafli.

I. Lýsing Islands.

Island er eyland mikib í Atlantshafi og langt frá öllum

löndum. Er sjáfardeilingin ( kringum þab þannig, ab fyrir norban

land er íshafib, en Grœnlandshaf kallast þab haf sem liggur i

vestur og norbur af Vestíjörbum; Atlantshaf gengur subur af

Bjargtöngum, Breibalirbi og Faxaílöa, en íslandshaf liggur milh

Noregs, Færeyja og Austurlandsins. Hnattstaba þess er þannig, ab

þab liggur á rniili 63° og 67° norblægrar breiddar; en su lína,

sem menn hugsa sjer hnöttinn skiptan meb í tvo helminga, liggur

í gegnum mibt ísland, eins og sjá má á hnattbrjefinu. Norbur-

heimsskautsbaugurinn snertir tvo ena nyrbstu stabi Iands vors,

sem eru Horn og Rifstangi; er lengstur dagur og lengst nótt þar

24 stundir, þab er ab skilja: sólín gengur þar ekki undir hats-

brun þegar lengstur er dagur, og kemur ekki upp þegar dagur

er styztur.

I lögun er Islaud eiginlega sporöskjumyndub eba afiöng kringla

meb allmiklum töngum út úr sumstabar; eru Vesttírbir allir frá

Gilsíirbi og Bitru einn stórmikill þríhyrningsfláki út úr landkringl- *

unni eba sjálfu meginlandinu; utkjálkar landsins eru og Langaues

ab norban, Reykjanes ab sunnan og Snæfellsnes ab vestan.

Stærb Islands er talin 1867 ferhyrningsmílur
;
þar af er bygt

land 764, en jöklar 268. Frá Öndverbarnesi ab vestan til Gerpis

ab austan eru 65 mílur (í beinni línu) ; frá Horni til Dyrhóla

50, frá Horni til Langaness 46, frá Skagatá til Dyrhóla 41. frá

Iíorni til Bjargtanga 19, frá Bjargtöngum til Öndverbarness 9,

þaban til Skaga á Reykjanesi 15, frá Reykjavík til Akureyrar 33,

frá Langanesi til Reykjaness 62, frá Akureyri til Eskifjarbar 28;
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ea mannavegir á rnilli |>eirra staöa, sem nienn fara yfir land,

eru miklu lengri
,

því þeir verfca ekki farnir í beina línu eba

sjónhending.

I. Frá Horni til Hrutafjar&ar gengur landib í boga og eru

þar helztar víkur og firbir frá norbri til suburs : Látravik
,
Hroll

-

<iugsvík
,

Barðsvík ; þá er Bolungarvik . |)á Furufjörður

,

Þaralátursfjörðwr , Reykjarfjörður, þar eru hverir vib sjó fram

;

þá er Skjaldabjarnarvík

,

hdn er svo köllub af Hella-Birni,
v ?kingi miklum og óvini Haralds konungs hárfagra, en hann kom
fyrst í BjarnarfjÖrð þar subur frá og meb alskjöldubu skipi og
var því kallabur Skjalda-Björn

;
fyrir sunnan og austan Bjarnar-

fjovb er höl'bi sá er Drangar hcitir, og myndast af Drangahálsi,

sem gengur í sjó fram ur Drangajökli; þá er Drangavík , þá

Fyyindarfjörður , þá Ófeigsfjörður , þá lngólfsfjörður,
allir

nefndir eptir landnámsmönnum
;

þá er Norðurfjörður
, þá Trje-

kyllisvík; hún er svo köllub af skipi því er Austmenn gerbu úr

skipsflekum og köllubu Trjekylli, og var haífært; þá er Reykja-

nes, þar eru hverir í flæbarmáli; þá er Reykjarförður, þá Veiði-

Itysa; þá Kaldbaksvík, þá Bjarnarfjörður, þá Steingríms

-

fjörður, kallabur eptk Steingrími landnámsmanni, forföfeur Odds
múnks þess er ritabi Olals sögu Tryggvasonar; þar komu Hjalta-

svnir og voru svo vel búnir þegar þeir gengu á þing ab menn
hugbu Æsi komua; þá er Kollafjörður

,

þá Bitrufjörður ,
bábir

kallabir eptir landnámsmönnum; þorbjörn bitra var ilimenni og
niyrbi skipbrotsmenn til fjár. þá er Hrútafjörður

,
j)ar fann Ingi-

tuundur gamli hrúta tvo og gaf firbinum nafn.

Frá Horni til Bjargtanga gengur landib í út og subur, og er

þar nyrbst Rekavík og Heljarvík
,

þar vestur af eru Fljót og
Aðalvík. þá er flói niikill á milii Grænuhlíbar ab norban, en

^tigahlíbar ab sunnan; sá flói deilist af nesi miklu í tvo hluti,

Heitir hinn nyrbri Jökulfir'ðir

,

en hinn svbri ísafjarðardjúy.

^Ökulfirbir eru Hesteyrarfjörður, Veiðileysa
,
Lónafjörður, Hrafns-

fiörður og Leirufjörður
;

úti á nesinu er Grunnavik og þar
subur og austur af Snæfjallaströnd norbur meb Isafjarbardjúpi;
er þar fyrst Kaldalón

, þá Ísafjörður í stórum boga frá norbri
til suburs; vestanvert vib hann er lítill fjörbur, e r kallast Reykjar-
DÖrður, og Reykjanes á milli, þar var salt sobib úr sjó

;
|)á er

^atnsfjörður annar íjörbur íftill
; þá er Mjófifjörður ,

Skötu-

fjÖrður
, Hestfjörður

,
SeyðisfjÖrður , AlftafjÖrður ,

Skutils-

fjörður
,
Bolungarvík

,
allt smáfirbir; þar nam þuríbur sundafyllir

land og setti Kvíarmib á Ísaíjarbardjúpi og seiddi til ab þar væri
ávallt fullt af fiski, og fekk húu í stabinn á kollótta af hverjum
bónda í fsafirbi. Fyrir sunnan og vestan Stigahlíb er Skálavík

,

þá Súgandafjörður, hann nam Hallvarbur súgandi, er var í
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Hafursfjarí)aroru8t« ruóti Haraldi konungi hárfagra. þá er Oti-

undarfjörður, kallaÖur eptir Onundi Víkingssyni, landnámsmanDÍ:

þá Dýrafjörður
,
nefndur svo eptir Dýra, ágætum manni er þar

nam land, þar var Gísli Súrsson
; þá er Arnarfjörður

,
svo nefnd-

nr af Erni frænda Geirmundar heljarskinns ; Arnarfjörður skipt-

ist innst í tvo hluti, er innst í enum nyríira Borgarfjörður,

en hinn syðri kvfslast í Geirþjófsfjörð ,
Trostansfjörð9

Reykjar-

fjörð og ForsfjÖrð
,
alltsaman jafngömul nöfn landnámstíí) eins

og flest önnur örnefni vor. Fyrir sunnan Arnarfjörb er tvískipt-

ur flói, sem hinn nyrbri hlutinn heitir Tálknafjörður en hinn

sybri Patrcksfjörður; cr hinn fyrrnefndi svo kallabur afþorbirni

tálkna, er út kom meb Örlygi sem síbar bjo ab Esjubergi, en

hinn síbara fjörbinn kallabi Örlygur eptir Patreki biskupi enum
helga, og var þar einn vetur ábur hann fúr subur á land.

Fyrir Bjargtöngum liggur röst mikil, er Látraröst heitir;

milli Bjargtanga á Vestfjörbum og Öndverbarness á Snæfellsnesi

er Breiðifjörður hið fremra opib haf, en hib innra alsettur eyjum

og alskipabur fjörbum og nesjum. Er þar fyrst ab norbanverbu

og vestast Raubisanbur og Skor, þar sem Eggert lagbi út og hvarf,

þá er Barbaströnd
;

þá taka firbir vib : fyrst Yatnsfjörður
, þ ;i

Kjálkafjörður
, þá KerUngarfjörður

,
þá Shíbnarfjörður

,
svo

nefnbur af Skálm, meri Gríms Ingjaldssonar
,

föbur Selþúris, og

fleiri ömefni eru þar afSkálm ; þá eru Kvígyndisfjörður, Kolla-

fjörður, Gufufjörður
,
nefndur eptir Katli gufu; þá Djiipifjörður,

Porskafjörður , frægur í sögum; þá Berufjórður, Króksfjörður,

og GUlsfjörður. Syöri hluti Breibafjarbarbotna heitir Hvamms-
fjörður og tekur þá vib Snæfellsnes; á því eru ab norbanverbu

Alftafjörður
,
Kolgrafafjörður og Gnmdarfjörður , en Ólafsvik

yzt á nesinu.

Frá BitrufirÖi og Hrútafirbi liggur landib í austur og norbur

yfir ab Langanesi, og eru á þeirri leib sjö stórir og breibir tírbir.

A milli Stranda í Strandasýslu og Skagastrandar er flöi mikill, cr

nefnist Húnaflói (Strandafloi næst Strandasýslu) : inn af honnm
gengur Hrútafjörbur og þeir firbir á Vestfjörbuin sem þegar eru

taldir. Fyrir austan Hrútafjörb er Miðfjörður, þá Húnafjórður.

Bæbi Húnafiúi og HúnafjÖrbur draga nafn sitt af húnum þeim er

Ingimundur gamli fann á Húnavatni og færbi Haraldi konungi

Iiárfagra. þá er Skagafjörður , þá Eyjafjörður. A enu miklá

nesi, sem gengur út milli beggja þessara fjarba, eru þrír smá-

firbir : Siglufjörður
,

Hjeðinsfjörður og Olafsfjörður. Fyrir

austan Eyjafjörb er Skjálfandafjörður
,
hann er svo nefndur af

Skjálfanda og Skjálfandafljúti, þvl fossarnir í því eru svo aflmiklir

ab jörb þykir skjálfa umhverfis (?); þá er Axarfjörður. er svo nefn-

jst af öxi þeirri er Einarr, dötturson Torfeinars jarls, setti upp •



Lýsing Islands, 317

Heistargnúp
; þá er Þistilfjördur

,
kallabur eptir Katli þistli land-

námsmanni. Inn af þeim firbi gengur Lónafjörður vestanvert

vib Langanes.

Frá Langanesi og ab Stokknesi vib HornafjÖrb liggur iandið

í boga, seui kemst iengst í austur þar sem heitir Gerpir; þar er

strönd mjög vogskorin og fjarðalögunin áþekk því sem er á

VestfjÖrðum, en engir stórtírðir. Nyrbst vib Langanes er Finna-
fjörður

,

þá Miðfjörður

,

þá Sandvík
; þá er Núpsfjörður

,

þá
Vopnafjörður

,
kaliaður svo af Eyvindi vopna. þá er Hjeraðs-

flói, og falla þar í Jökulsá á Bru og Lagarfljót; þá eru frá

norbri til suburs Borgarfjörður , Loðmundarfjörður , Seyðis-

fjÖrður, Mjófifjörður , Norðfjörður
; þá er Reyðarfjörður og

Eskifjörður, sem gengur inn af honurn; þá eru Fáskrúðsfjörður,

Stöðvarfjörður, Breiðdalsvík: þá Berufjörður
,
Hamarsfjörður,

Mftafjörður og Lónfjörður ; fyrir vestan Stokknes er Horna

-

fjÖrður.

pá eru engir firbir allt í frá Hornafirbi og vestur að Rey-
kjanesi; eru þar ægisaudar og lágar strendur, sem ekki skiptast

nema af enuui breibu árósum sem iiggja þar ut í hatib. Krí-
suvík og Grindavík eru á Reykjanesi, en eru engir firbir.

A. milli Skaga á Reykjauesi og Snæfeilsness liggur Faxa-
fjorður eba Faxajlói

,
sem landnámamerm kölluðu í skopi Faxaós,

því þegar Flóki kom fyrst ab landinu, þá var meb honum subur-

öyskur mabur, sá er Faxi hjet: »þá ræddi Faxi um: þetta mun
vera mikit laud er ver höfum fundit; her eru vatnföll stór. Síðan

þar kallabr Faxa-ós«. ínn af Faxaflóa ganga þessir tírbir og
víkur frá Skaganum: Keflavik, Njarðvík; Hafnarfjörður, Skerja-

fjörður
,
Kollafjörður, Leirárvogar og Borgarfjörður

,

sem er

*inna frægastur fjörbur á Islandi, því þar voru Skailagrímur og
Hgill. Frá Borgarfirbi og ab Öudverðarnesi eru engir firðir merk-
iiegir nema Straumfjörðuv, yzt á Snæfelisnesi er Breiðavík

,

Ðritvík og Beruvík .

II. Islaud er mjög fjöliótt og má 3kipta því ab laudslaginu
til í hluti þá, er nu skal greina:

A. Hálendið
;
suburbrón þess má telja Vatnajökul ogjökla

N> er liggja í vestur frá honum. Að norbau og austan gengur
bálendi þetta víbast hvar ab sjó fram, og liggja há fjöli svo ab
balla fram meb hverjum firði. Fyrir botni Hunafjarðar er þó
undirlendi nokkurt, og heitir þar Asar og Þing ; þar liggja og
margir dalir subur til fjalla. Fraui af Skagafirði er og hjerab
mikib

, sem heitir Skagafjörður

,

er þab beggja vegna við Hjer-

zósvötnin', sljettlont er þar, fagurt og grösugt; þabau ganga
^argir dalir suður í fjöilin. Upp frá Eyjafirði ganga daiir bæbi
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í vestur og suftur. Fram af Skjálfanda er Bárðardalur og

Aðalreykjadahir. Upp af Hjeraðsflóa eru Jokuldálur og Fljóts-

dalshjerað.

Hife efra er hálendi þetta eigi kannat) til hlítar, en þab menu
til vita er þaí) gr<5burlaust, jöklar, liraun og sandar. Flestir eru

jöklar sunnanfram á landinu; þeir eru: Prándarjökull og skammt
frá honum á takmörkum Suburmiilasýslu og Skaptafellssýslu

Hofsjökull,
Vatnajökull eba KlofajÖkull þab er afar mikill

jökulfláki, hjer um bil 150 ferhyrningsmílur abstærð; liggur hann

upp af Austurskaptafellssýslu. Austan og sunnan á Vatnajökli

lieitir Heinabergsjökull
, þá nokkru vestar Breiðamerkurjökull’,

hann er skribjökull. Næstur honum er Örœfajökull
; þaö er hæst

íjall á íslandi, 6,341 fet; þá Skeiðarárjökull og vestast Skaptár-
jökull. I útsuður frá Vatnajökli gengur fjallgarbur einn nær því

fram ab sjö. Vestan til á fjallgarbi þessum er TorfajöTcull og í

subur frá honum Merkurjökull og þá Mýrdalsjökull
; í honuni

austanverbum er Kötlugjá. Vestur frá MýrdalsjÖkli er Eyja

-

fjallajökull ;
norbur frá honun er TindfjaUajókuU og Hekla,

hib nafnfræga eldfjall; hun er vestur frá Torfajökli, en norbur

frá Eyjaíjallajökli ; stendur hun á fjallási nokkrum, en gnæíir ylir

hvern hnuk ; hún er 20 mílur í austur frá Reykjavík. Hekla hefir

gosib 19 sinnum er menn hafa sögur af. og hefir myndast í

kringum hana afar breitt hraun og hátt. Fyrir vestan Vatna-

jökul er Tungnafellsjökull
;

á milli þeirra jökla er Vatnajökuls-

vegur austur á JÖkuldal. Fyrir vestan Tungnafellsjökul er há-

lendib lægra og er þar vegur yfir znilli Suburlands og Norburlands,

upp meb þ»jórsá ab sunnan og nibur meb Skjálfandafljóti ab norban;

sá vegur heitir Sprengisandur. Fyrir vestan Sprengisand er

Amarfellsjökull eba Hofsjókull m

}
hann er hjer um bií á mibjn

landinu. þá er LangjÖkuU í vestur frá Arnarfellsjökli; heitir

Jandsunnari á honum BláfeUsjökull
,

ab sunnan Skjaldbreiðar-
(

jÖkull , ab vestan Geitlandsjökull og Balljókull þar norbur afj

Vestur af Balljökli er Eiriksjökull
,

en í vestur frá Geitlands-

jökli er Ok. Dalur greinir Ok og Geitlandsjökul og heitir Kaldi-

dalur ,
þar er vegur yfir. Subur undan • Skjaldbreibarjökli er

HlöðufeU og rjett fyrir vestan Skjaldbreib. þá er Snœfell •

útnorbur frá Hofsjökli, en norbur af eystri enda VatnajÖkuls;

þab . er annab hæst fjall á íslandi, 5,808 fet. þá er þaban beint

í dtnorbur Iíerðubreið
;

þab fjall er 5,290 feta hátt. þá er enn

Tindafell í landnorbur frá TungnafelIsjÖkli og Trölladyngjur

þaban í landnorbur. Norban fram á hálendinu eru abeins 3 jöklar:

Myrkárjökull á nesi því, er gengur fram milli Skagafjarbar og

Eyjafjarbar, beint í vestur frá botni Eyjafjarbar, UnadalsjökuU

nokkru norbar á hinu sama nesi, og Vindheimajökull austur frá
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Myrkárjöklí. Auk þeesara jökla má enn geta KröfLu ; þaí) er

Ijallás norbantil á hálendinu í suí)ur frá Axarfirbi; hefir hun fyr

gosih eldi. þá er Tindastóll því nær fram Tib sjó ab vestan-
verbu vib Skagafjörfe. Hæst fjall norban til á fjalllendinu er

Rimar, 4,020 fet.
s

Allt er hálendi þetta gróburlítib og abeins fjárbeit á því

sumstabar á sumrum; nor&ur frá öllum jöklum er eigi annaö en

sandar og hraun. Hin stærstu hraun á hálendi þessu eru:
()dáðahraun

,
norbur frá Vatnajökli; þab nær vestur ab Skjálf-

andafijóti og austur ab Herbubreib; þab er mest hraun á Islandi
og talib 50 ferhyrningsmílur, en lítt er þab kannab enn. Hin
Önnur helztu hraun eru: Hágöngur subur frá Tungnafellsjökli

;

kjalhraun vestan undir Arnarfellsjökli, hraunið i kringum Héklu
°g er þab mikib í allar áttir frá Ijallinu; Hállmundarhraun
fyrir norban og vestan Eiríksjökul. Mörg minni hraun eru vib

Mývatn, um Laxárdal og Abalreykjadai.

Austur og norbur af Odábahrauni eru Öræfi mikil beggja
oiegin vib Jökulsá í Axarfirbi; eru þab öldumyndabir sandar en

grasblettir innan ura; heita fyrir norban ána Möbrudalsöræfi, cn

\estan fram Mývatnsöræfi. þá er Sprengisandur vestur frá

pdábahrauni
, milli þess og Arnarfellsjökuls ; en norbur af Lang-

.lÖkli er Stórisandur. Fyrir vestan hann og út og norbur af

Eiríksjökli eru heibar miklar
;

heitir sybst og austast Arnarvatns-
heiði. Yfir Arnarvatnsheibi og Stórasand liggur þjóbvegur sunnan
frá Borgarfirbi og norbur í Hunavatnssýslu og Skagafjörb. þá er

n&st í vestur Tvídœgra og Holtavörðuheiði vestast. Um Tví-
daegru liggur vegur ur Hvítársíbu í Mibfjarbardali, en um Holta-

^Örbuheibi ur Norburárdal til Hríítafjarbar. tít frá hálendi þessu
liggja fjöll fyrir austurlandi og norburlandi ut ab sjó mebfram
flverjum firbi; /eru þau /yíba gróburlítil, en í þeim ofanverbum
hamrabelti, og hlíbar ab neban. víba grýttar. Sumstabar eru

hamrar meb sjó fram, en sumstabar grasivaxnir hálsar.

• Frá Holtavörbuheibi gengur fjallgarbur í hávestur fram á

m dli Faxaflóa og Breibaijarbar ut á Snæfellsnes; er hann eigi

breibur og sumstabar eigi hár; hæstur tindur á honum er Snœ-
IfUsjökull; hann er 4.577 feta ab hæb; Baula er annar merkur
tindur á fjallgarbi þessum ; hun er í vestur frá Norburárdal, rjett

[y*!* norban veg þann, er liggur um Bjarnadal og BrÖttubrekku
llr Norburárdal til Mibdala.

B. Vestur frá Gilsfirbi heldur fjallgarburinn áfram, en breib-

,
ar þá aptur og kvíslast í greinir mjög margar, fjall gengur þar

llt 11 milii hvers fjarbar, þó eru 2 fjaligarbar þar helztir: stefnir

annar norbur á milli Isafjarbarsýslu og Strandasýslu ; á honum
er DrangajökuU, og gengur hann nibur ab sjó fyrir botninum á
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Kaldalóni. Hinn fjallgarburinn atefnir bjer um bil í vestur og

greinir ísafjarbarsýslu og Barðasfcrandarsýslu, en þá kvíslasfc hann

aptur og stefnir annar armurinn í utnorbur mebfram öllu ísa-

fjarbardjúpi; á þeirri grein er GlámujÖkull fyrir botninum á öllum

fjÖrbum þeim, er hverfa vestur úr Isafjaröardjupi. Hin kvíslin

stefnir enn í vestur og má telja yztu odda hennar Bjargtangu
norbanvert vib BreibafjÖrb. Landib allt fyrir norban og vestan

Gilsfjörb er kallab einu nafni Vestíirbir, er þar hvergi undirlendi

8vo teljandi sje. Bygb er þar öll straudlengis og í dölum og

dalamynnum; á VestijÖrbura er jörb gróburlítil og hrjóstrug, en

víba er þar kjarngott gras, einkum handa saubljenabi; sumstabar

eru fjöllin þverhnýpt ofan ab sjó og heita þab Björg. llornbjarg

á Ströndmn og Látrabjarg eru þeirra merkust.

C. Sunuanvert undir hálendinu, mebfram suburströnd lands-

ins er láglendi; hefst þab vestanvert vib Hornafjörb, og nær

vestur ab fjallgarbi þeim
,

er liggur lír hálendinu ut á Reykjanes.

Austast er hálendi þetta mýrlent, en mjókkar, er dregur ab Breiba-

merkursandi. Vestan undir Öræfajokli verbur láglendi meira.

þar eru sandar miklir í subur frá Skeibarárjökli og heitir Skeið -

arársandur
,

en þar vestur af Brunasandur
;

en bygb er þaf

efra. Fyrir yestan Eyjaijallajökul breibkar bygbin mest í Rang-

árvalla- og Árness-sýslum.

Víba eru mikil hraun á undirlendi þessu, enda hafa eldgos

verib mest í þeim hluta landsins. 1783 kom eldur upp í Skapt-

árjokii, og rann hraun beggja uiegin Síbunnar. Vesturpartur þess

hetir ruunib subur um Landbrot og liggur þar yfir landi, sem

ábur var fagurt graslendi. Hib annab mesta hraun er Þingvalla-

hraun
,
sem runnib hefur úr Skjaldbreib 1 útsubur og niöur ab

þingvallavatni og fram meÖ því.

D. þá má teija einn hluta landsins fjallgarb þann, sem liggur

suÖur frá hálendinu út á Reykjanes og land allt vestan fram

meb honum aÖ Hvalíjarbarbotni. • Nyrbst á fjallgaröi þessum heitii'

BláskógaheiÖi
, þá Mosfellsheiöi og þvf næst Hellisheibi. FjalL

garbur þessi er rnjór og landib vestur undan eigi allbreitt. Fra

Reykjanestá og ab Hafnarfirbi er því nær eintómt hraun, er þar

bygb aöeins meÖ sjó fram, en slægjulond eigi Önnur en túnin.

Noröan fram meÖ Hvaitirbi liggur fjallgarbur út úr hálendinu

og lækkar þegar út meb firbinum kemur, og hverfur því nær, en

hækkar þó aptur og verbur allhátt íjall, er heitir Akraljall, Þaö

er á Akranesi. NorÖar á fjallgarbi þessum gengur Hafnarfjall

fram ab Borgarfirbi.

K Fyrir noröan fjöll þessi er undirlendi mikib fyrir botni

BorgarQarbar og vestan fram raeb honum; heitir eystri hluti

hjerabs þessa Borgarfjörður, en hinn vestari Mýrar. F'y r * r utan
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Mýrar ganga fjöll a& sjó fram, og er þar útfiri mikib, og heita

Löngufjorur
;

eru þær 2 mílur á lengd og 1 á breidd. Fram
sf Borgarfiröi liggja margir dalir.

Merkust hraun á þessum hluta Iandsins eru á Skarðsheifci

vestari fyrir ofan Mýrar; Eldborgarhraun vib landnorbur-hornih

& Löngufjörum; dregur þab nafn af borg nokkurri í hrauninu,
er Eldborg heitir; þar var bær til forna, og kom þar upp eldur-

Inn; sunnan og austan undir SnæfcIIsjökli er hraun, og heitir

Búðahraun austast.
*

Margir eru hellrar á Islandi, en merkastur þeirra er Surts-

hellir
; hann er sunnanvert vib Norðlingafljót, vestur frá Eiríks-

jökli, í hrauni því er gengur vestur og subur úr Hallmundar-
hrauni; hann er talinn 839 fabma iangur, 50 feta breibur og 34
feta hár, en 4 göt eru á honum; út úr honum liggja 3 hellrar.

Fjöllin áíslandi eru sum regíuleg, en sum tíregluleg. Regluleg

kalla menn hin upprunalegu fjöll, eba þau, er í öndverbu hafa hlotiö

lögun þá, er þau nú hafa. Eptir þeim liggja mörg hamrabelti, stundum
20 til 40 ab tölu. Hin óreglulegu fjöll eru lík haugum úr urí),

grjóti, eba leir; hafa jarbeldar hleypt þeim upp, eba breytt þeim;

þau eru svört, raubleit, eba gul. Mörg fjöll hafa gosib eldi, svo

sem IíeMa, Katla
, Krafla , Hrafntinnufjall

,
Leirhnúkur, Sand-

fell , Herðubreið, Trölladyngjnr , Kcrlingarfjöll , SJcjaldbreið,

Skarðsheiði , Henglafjöll og fjallgarbur sá, sem þaban er í út-

subur, og fleiri. Jöklar hafa og gosib, svo sem Örœfajökull o. fl.

Eldur hefir og komií) upp víbar en í fjöllum, svo sem í Bjam-
arflagi, Hrossadal

,
Grímsvötnum og víbar.

III. Ár og fljót á Islandi eru mörg og mikil, en engar

eru þær ár sem gengar sje hafskipum, enda eru þær flestar

straumharbar. I sumum ám er jökulvatn, ískalt og hvítleitt sem
skolavatn. þessar ár eru merkastar:

Sufeur um landiö falla:

1. Jökulsá í Loni
,

er kemur úr Vatnajökli, og fellur í Papa-
fjorb.

2. Hornafjarðarfljót kemur úrVatnajökli og fellur í Hornaíjörb.

3. Jökulsá á BreiðamcrkursandL
4. Kolgríma.
5. Skeiðará kemur ur Skeibarárjökli og fellur um Skeibar-

ársand.

6 . Núpsvötn.
7. Skaptá

,
hún kemur úr Skaptárjökli, rennur eptir Skaptár-

gljúfrum og nefnist þá Eldvatn.
8. Kúðafljót

,
milli Alptavers og Meballands.

21
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Fúlilœkur
,
eba Jökulsá á Sólheimasandi

; hdn keinur úr

MýrdalsjÖkli.

10. Markarfljót, þafe kemur ur Torfajökli, Merkurjökli og Goba4-

landsjökli ; úr því rennur kvísl vestur í J>jórsá og lieitir

liún Þverá
,

en norban í þverá rennur Jiangá hin eystri

og vestari. Markarfljót rennur í 2 kvíslum til sjáfar og

lieitir hin vestari AffalL

11. Þjórsá
,
hún kemur undan Arnarfellsjökli og TungnafelIsjÖkli

og fellur í sjú vestanvert vib Rangársand. Upp meb henni

er Sprengisandsvegur; hún er 24 mílur á lengd.

12. Hvítá eba Ölfusá ; meginupptök hennar eru \ vatni einu

austan undir Bláfellsjökli er heitir Hvítárvatn. Nií)ri í

byg^ rennur í Iiana ab austan Laxá, ab vestan Tungu-

fljót , og nokkru neíiar Brúará. Nefear rennur í liana os

nokkur eba aífall úr þingvallavatni er Sog heitir; eptir þab

lieitir hún Ölfusá.

Vestur ii m landib falla:

13. Elliðaár
;
þær falla í Kollafjörb; í þeim er mikil laxveibi.

14. Hvítá í Borgarfir<)i‘, hún er stærst á vesturlandi; kemur
hún ab nokkru leyti undan Eiríksjökli, og fellur í Borgar-

fjörb.

15. Norðurá fellur í Hvítá.

16. Alptá.

17. Hítará,

Norbur um landib falla:

18. Blanda; kemur hún undan Arnarfellsjökli og Langjökli og

fellur í Húnafjörb; hún er 15 mílur á lengd.

19. Hjeraðsvötn; þau koma úr ArnarfellsjÖkli og renna '

Skagafjörb.

20. Hörgá
,
hún rennur eptir Hörgárdal í Eyjaíjörb.

21. Eyjafjarðará rennur í Eyjafjörö.

22. Skjálfandafljót; þab er talib 3. lengst á á íslandi, 24 mílnr,

kemur þab úr Tungnafellsjökli og fellur í Skjálfanda.

23. Laxá; hún kemur úr Mývatni og rennur um Laxárdal og

Abalreykjadal út í Skjálfanda.

24. Jökulsá á Fjöllum ; hún hefur upptök sín í Vatnajökli og

fellur í Axaríjörb; hún er lengst á á íslandi, 25 mílur.

Austur u m landib falla:

25. JÖkulsá á Brú\ hún kemur undan Vatnajökli, fellur cptir

Jökuldal og út í Hjerabsflúa; hún er 15 mílur á lengd.

26. Ijagarfljót; þab kemur og úr Vatnajökli ;
fellur eptir Fljúts-
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lialsbjerabi og í Hjerabsflóa
; J>at) er mikifc vatnsfaíl og breitt.

Auk þessara eru margar minni ár og þverár.

Margir fossar eru á íslandi, og eru þeirra helztir: Slióga-

foss undir Eyjatjöllum
,

Seljalandsfoss vestan undir Eyjaíjöllum,

Ullarfoss og Goðafoss i Skjálfandafljdti. Gobafoss er vatnsmestur
og tignarlegastur, en Skdgafoss einna bæstur og íríðastur.

Stöðuvötn á Islandi eru allrnörg, en engin mjög stdr. Stærst eru:

1. Pingvallavatn , í útsufcur frá Skjaídbreib; er þaö 5 mílur

ummáls og alldjupt; í því er hdlmi einn, er nefnist Sandey.

2. Hvítárvatn austan undir Bláfellsjökli.

3. FisJcivÖtn

;

þa& em mörg vötn vestan undír Skaptárjökli

;

bií) stærsta þeirra beitir Stórisjór .

4. SJiorradalsvatn í Skorradal í Borgaríir&l.

5. Norbur af Eiríksjöldi eru og mikil vötn, er einnig eru nefnd

Fishivötn , og er Arnarvatn þeirra stærst. Vií) fiskivötn

böf&ust sekir skdgarmenn opt vi& í fornöld og veiddu þar

sjer til matar.

6. Fyrir botninum á Hilnafir&i eru 3 votn; Jieitir hiö vesfasta:

VesturJióp
,

þá Miðlióp; þaö er stærst, en hife austasta er

Húnavatn ; af því dregur Húnavatnssýsla nafn, og er um
þab getib hjer ab framan.

7. Mývatn í suburbluta þingeyjarsýslu: þa& er mest stöbuvatn

á Islandi, 8 mílur ummáls; í því eru 34 holmar.

Mörg smávötn eru þar ab auki bingab og þangab um landiö,

eri flest eru þau á Tvídægru: er þab gamalr mál, aö vötu þau,
er þar eru, sjeu dteljandi.

Margir bverar cru á Islandi og er vatniö í J)eim öllum
íleitt, en þd eigi jafnbeitt í Öllum; eru þab jarbeldar, er hitanum
^alda. Merkastir allra bvera á íslandi eru: Geysir og StroJckur;
þeir eru í Haukadaí, austantil og ofantil í Árnessýslu, 7 mílur
* átnorbur frá Heklu. þeir gjosa vatui bátt í lopt upp. Geysir
er 80 ieta djupur, en vatniö í honum 60 fet; skálin er ab oían

fet ab þvermáli. llann befir gosib optast einu sinni á dag,

°g heíir |)d eigi verib ávalit jafnlangt á milli gosanna; dunur
miklar beyrast undan hverju gosi hans nibri í jörbinni. þegar
bann gýs . er vatnsstrdkurinn um 100 feta hár í lopt upp og 46
^et ummáls. Nu gýs bann heídur sjaldnar. Strokkur er skammt
h’u Geysi; liann ermiklu minni um sig og spýtir vatninu eigi eins
batt og Geysir, en hann gýs optar og er þó eigi jafnlangt á milli

^osanna.
í grennd vib þessa |)jdbkunnu bvera eru 50 smáhverar.

P a eru hverar margir á Reykjum í Ölfusi og er einn þeirra
Joerkastur og kallabur Litli Geysir ; hann gýs sjöttu bverja stund
nött og dag, og má taka dagsinörk á honum; vatninu spýr

um 20 fet upp. Margir hverar eru og f Reykholísdai í

21
4
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Borgarfirði ; þeirra merkastir eru: Skrifla hjá Reykholti og Sturlu-

reykjahver. Alls eru þar 50 hverar. þá eru Reylcjahverar í

Reykjahverfi, og er Uxaliver þeirra merkastur ; hann spýr vatninn

6 álnir 2 mínutur í senn. þar ab auk eru margir hverar til og

frá um landib.

Merkastar ölleeldur á Islandi eru Rauðamelsölkelda hjá

Raubamel í Hnappadalssýslu, og su, sem er á Ölkelduhálsi í 01-

fusi. {>á er ölkelda í Staharsveit, Lýsuhálsölkelda o. fl. Vatnih

í ölkeldunum er dökkrautt á lit, barkandi og beiskt; þa& er haft

sem lyf vií) ýmsum sjúkddmum.
IV. Loptslag á Islandi er fremur kalt, meb þvílandií) ligguf

svo norSarlega á hveli jarbar, en þ<5 eigi eins kalt og von

vœri á. Mebalkuldi á Suburlandi á vetrum er rúmt 1 stig á

hitamæli Reaumeurs, en mebalhiti á sumrum rúm 9 stig. þar

á móti er mebalkuldi í Pjetursborg á Rússlandi 7 stig, en mebal-

hiti 12 stig, og þ<5 er Pjetursborg sunnar. Veldur þab því, ab

ísland er eyland, og hib mikla haf umhverfis dregur úr kuldanum

og þab, ab grein af Golfstrauminum Iiggur ab Iandinu, eba skammt
frá því. A hinn böginn er veturinn langur, en sumarib stutt, af

því ab landib er svo norbarlega. Miklu er kaldara fyrir norban

land og austan en fyri sunnan, og munar þab 3 stigum. Mun
þessum veldur straumur, er gengur norban úr íshafi og ber hann

opt meb sjer hafísinn, en honum fylgir jafnan kuldi, en jöklar-

nir valda kulda á Austurlandi. Jöklarnir byrja þegar 3000 föt

fyrir ofan sjáfarmál. Upp til sveita er mikill hiti á sumrum, en

vib sjáfarsíbu eru hitar minni. Mjög er rigningasamt á Islandi?

einkum á Suburlandi. Veburáttufar er einnig breytilegra og <5stob-

ugra, en í flestum öbrum löndum. þrumur og eldingar eru sjald-

gæfar, og koma lielzt á vetrum fyrir sunnan land. Aptur eru

norburljósin þyí tíbari og opt yndisleg á ab'horfa.

Sybst á íslandi er sólargangur styttstur um 4 stundir, en

lengstur því nær 21 stund. Nyrbst á landinu kemur sól ekki

upp fyrir sjóndeildarhring vikum saman um sólhvörf á vetrunJ?

enda sezt hún eigi um sólhvörf á sumrum.
V. A fornum sögum, skjölum og örnefnum má sjá, ab

lcornyrkja hafi verib á Islandi, en nú er hún engin. Hib sania

má segja um skógana
,
ab miklir birkiskógar hafa verib víba um

landib, en nú eru þeir því nær horfnir. Ilinn helzti skógur er

Núpstaðaslcógur fyrir austan Núpsvötn; um hann lykja jöklar a

3 vegu; hinar litlu leifar af skógum eru víba haföar til kola

og eldsneytis. Mótekja er víba gób, einkum á Suburlandi; 11

nokkrum stöbum er og surtarbrandur. þá eru brennisteinsnánia

r

subur frá Kröflu, vib Mývatn, og eru kallabir Hliðarnámar, og

abrir lengra subur í fjöllum, sem kallabir eru frernri nárnar.
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Hinir þribju námar eru fyrir sunnan land í norbur frá Krísuvík,

Krísuvíkurnámar. Mest er landiÖ notaö til heyskapar og hag-

beitar, og er kvikfje aöalstofn landsmanna, einkum sauöfjenaöur.

Allmikiö er og af hestuin, einkum um RangárvÖlIu, BorgarfjörÖ

og SkagafjÖrö. Dýraveiöar eru aÖ kalla engar á Islandi, enda

eru þar engin villudýr nema refar og hreindýr. Rjupur eru

veiddar hvervetna og fuglar skotnir. Arömestur allra fugla á

Islandi er æÖarfuglinn; verpur hann aÖ kalla á hverjum hólma
kring um Islánd. þá er lundatekja mikil, einkum á Vestmanua-
eyjum og BreiöafirÖi. Mikil not hafa menn einnig af bjargfugli,

einkum á Vestmannaeyjum, Drangey og Grímsey, Látrabjargi,

Hornbjargi og víöar. Fiskiveiöar, einkum hákarla- og þorsk-

veiöar, eru miklar viö fiestar strendur landsins, og þó mestar viö

Faxaflóa og á VestfjörÖum; vantar þó sumstaöar hentug veiÖar-

færi, en skip fiest lítil og opin. SilungsveiÖi er í ám og flestum

vötnum, og laxveiöi í flestum stórám, nema á VestfjörÖum. Sel-

veiÖi er víöa hjer viö land, en mest á Breiöafiröi. Láturselur er

mest veiddur í nótum Vööjselur er skutlaöur, eÖa skotinn;

ótselur er rotaöur á skerjum; er þaö mest á BreiöafirÖi. Opt
rekur dauöa hvali á land og víöa er mikill trjáreki.

VI. Landsbúar eru nálægt 70 þúsundum aö tölu; mæla
þeir allir íslenzka tungu og eru Liiterstruar. Einn látínuskóli er

í landinu, og skóli handa þeim, er prestar ætla aö veröa, eöa

prestaskóli, en þeir, sem ætla sjer annaö aö nema, fara flesíir til

Kaupmannahafnar. AlþýÖa á íslandi er talin bctur aö sjer í

bókfræöi en alþýÖa í flestum öörum löndum, og eru þar þó engir

alþýöuskólar. Flestum siöuöum þjóÖum eru Islendingar skemur
komnir í iönaöi og verknaöi, og mætti miklu méira 'vinna og meö
bægra móti, ef áhugi og kunnátta væri meiri, og verkfæri betri.

Aöalatvinnuvegir Islendinga eru kvikfjárrækt, eöa fiskiveiÖar,

eÖa hvortveggja. Fáir lifa á iönaöi.

VII. Álþing hefir löggjafarvald í öllum þeim málum er

löland varöa. — í landinu sjálfu er landshöföingi æöstur embættis-
QJaöur; þar eru 2 amtmenn, annar yfir Suöur- og Vesturamtinu,
binn yfir Noröur- og Austuramtinu. þá er Landfógeti, er hefir
d hendi reikninga landsins og er hann jafnframt bæjarfógeti í

Reykjavík. SýslumaÖur er í hverri sýslu, heimtir hann skatta,

^kiptir örfum, dæmir mál í hjeraöi. þá eru kosnir í hreppsnefnd
5 eöa 7 menn; eiga þeir aö annasfc öll málefni þau, er snauöa

^enn varöa og sveitina alla. þá eru 6 til 10 menn kosnir í

sýslunefnd, auk sýslumanns, sem er oddvitinn; hun hefir umsjón
utu sveitamálefni sýslunnar, vegabætur og fleira. — þá er amts-
r^Ö, og er í því amtmaöurinn, sem er forseti, og 2 kjörnir menn

;
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þab heíir yfirstjórn á sveitamálum, opinberum stofnunum, gjafafje,

vegabótum og fleiru.

Eins og vjer gátum ábur un», j)á er löggjöf landsins nu *

höndum alþingis, en þab setur lög ásamt meb konunginum, eptir

því sera til er ætlast meb brjefi konungsins til alþingis dagsettu

5. janiiar 1874; eiga eptirþví 36 menn ab sitja á þingi í tveimur k.

málstofum.
• •

Dómsvaldib er hjá dómendunum. 011 mál milli einstakra

manna skal leggja til sáttafunda; gangi eigi saman sættin, er

þeim vísab til dóms og Jaga eins og Öllum dómsmálum; er þá
sýslumabur hjerabsdómari

,
hverr í sinni sýslu. Skjóta má hjer-

absdóminum til Landsyfirrjcttar
,

sem er einn á íslandi; situr í

honurn einn yfirdómari og 2 mebdómendur, en Landshöfbinginn

er forseti. Dómum Landsyfirrjettarins má, í fiestum inálum,

skjóta til hæstarjettar f Kaupmannahöfn, en hann er hinn æbsti

dómstól í málum landsbua.

VIII. Laudinu er skipt í 4 umdæmi eba ömt: SuÖurum~

dœmi , Yesturumdœmi , NorÖururndœmi og Austui'umdœnii

)

þeim er aptur skipt í 19 sýslur og sýslunum Öllum í 169 hreppa.

Allt landib er eitt biskupsdœmij en 19 prófastsdæmi, og nu

sem stendur 171 prestaköll. *

1. Suðurumdæmið.

J>ab gengur frá Lónsheibi ab austan, vestur meb öllu landi

og inn meb Faxaflóa ab Hvítá í Borgarfirbi. Amtsbúar eru 24,500;

þab er um 700 ferhyrningsmílur og er því skipt í 7 sýslur:

L Shaptafcllssijsla
;
hun nær frá Lónsheibi ab austau og

vestur ab Jökulsá á Sólheimasandi. I sýslu þessari eru þessar

sveitir: Lón 9 svo heitir bygb sd er liggur umliverfis Lónafjorb;

eru þar bæir strjálir mebfram fjallshlíbum; flatlendi er þar sem

víbast í sýslunni sandi orpib, nieb grasgeirum á milli. Fyrir

sunnan Lón gengur skagi sá . sem Brunnhorn erkallabur; þaryfir

er þjóbvegur sá, er Almannaskarb heitir. MiIIi Brunnhorns og

Hregysgcröismúla gengur Hornafjöröur inn; umhverfis hann er

bygb: Nessveit fyrir sunnan xYlmannaskarb , en austanvert vib

fjörbinn er lítii sveit, sem Mýrar heitir; þessar tvær sveitir eru »

kallabar Bjarnarneshreppur.
'

Subur af Mýrum er SuÖursvcit ;

er þar einsett bæjaröb undir háum fjöllum og örskammt til sjáíar.

þá tekur vib Breiöamerkursandur og er hann þingmannaleib

;

hann er nibur undan Breibamerkurjokli. Subur af honum er Iöng

en strjál bygb, sem cr köllub Örœfi; su sveit er þingmannaleío

á lengd, en ab eins 8 bæir eru þar; eru jöklar hib efra, en

sjórinn ab framan; er bygb sú ein hin hrjóstrugasta á landinu.
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Fyrir sunnan Öræfi er Skeiðarársandur ; er hann )ingmannaleib

á lengd og skiiur hann Austur- og Vestur-Skaptafei ssýslu. Fyrir

vestan Skeifearársand er Núpstaðaskógur
,

einn hinn fegursti

skógnr á Islandi. þaban og vestur ab Skaptárgljufruni er strjál

bygð, sem heitir Fljótsdalshverfi og Síða ; su bygb er mjög
eydd af sandfoki og vatnagangi. Ileyskapur er þar lítill, en saub-

ganga hin bezta. Fyrir sunnan Síbu er á su, er Skaptá heitir
J

hún greinir Síbu og Landbrot ;
þab er frani undan mibri Síbu,

og er fjallalaust og víba þakib sandi og brunahraunum ; var bygb

þessi fyrrum ein hin fegursta, en er mí víba liraun og sandar,

þar sem ábur voru fögur engi, vötn og hdlmar. Meðalland er

fram undan vesturhluta Síbunnar og nær sú sveit vestur ab Kiíba-

fljdti; hun er fjölbygb og er land þar ílatt og fjallalaust, sandi

orpib og mýrlent. Fyrir vestan Skaptárgljulur er bygb sií, er

Skaptártunga heitir hib efra, og nær vestur ab Mýrdalsjökli

;

fjöll eru þar ekki há og skdgivaxnir dalir á milli þeirra. Hib

neb ra fram undan Skaptártungu er Alptaver, fyrir vestan Kába-
fljdt og austan Mýrdalssand

;
þab er lágt og mýrlent bygbarlag.

Fyrir vestan Alptaver er Mýrdalssandur ; er hann fjalls og fjöru

tnilli, þingmannaleib ab lengd. Fyrir vestan hann tekur Mýrdalur
vib og gengur allt vestur ab Solheimasandi ;

sveit sú cr íjölbygb

;

eru þar víba há fjöll og djápir dalir. þar er llæbiengi, sem
kallab er Úsengi og mun þab vera fegurst engi á Islandi.

I sýslu þessari vex korntegund sá, er melur heitir og er

hán sýslubáum opt gdb bábdt; þar er og víba trjáreki.

I sýslu þessari voru jyrrum 2 klaustur: Þykkvabœjar- og

Kirkjubœjar-klaustur. A þykkvabæ vib Kábafljdt vestanvert

íjet Klængur biskup gjöra klaustur hauda múnkum árib 1169
ng setíi þar fyrstan ábdta þorlák hinn helga. Ýmsir nafnkunnir

‘tbdtar hafa verib þar og voru þeir kallabir ábdtar í Veri, því

ub bygbarlagib heitir Alptaver
,

og lá mestur hluti þess og

Mebalíandsins undir klaustur þetta. Á Kirkjubœ á Síbu ljet

þorlákur hinn lielgi biskup í Skálholti gjöra klaustur fyrir nunnur
^rib 1185. I öndverbu sátu Papar þar, er menn ætla ab fyrstir

hafi á íslandi báib og dregur Papey nafn af
#
þeim. Síban bjd

^etill hinn fíflski þar og reisti þar kirkju. Á Hörgslandi hetir

verib spítali fyrir líkþráa raenn.

Sýslau er 2 prdfastsdæmi : 1. Stafafell í Ldni, 2. Bjarn-
vrnes austanvert vib Hornafjörb, 3. Einholt á Mýrum, 4. Kálfa-
fdlsstaður í Fellshverfi, 5. Sandfell í Öræfum, 6. Kálfafell á
Sfóu, 7. Kirkjubœr á Síbu, 8. Asar í Skaptártungu, 9. Með-
ujlandsþing

, 10. Þykkvabœjarklaustur
,

11. Beynisþing
,

12.

Sótheimaþing
í Mýrdal. Sýslubáar eru um 3,700.

2. RangárvallasýsLa
;

hun nær frá Jukulsá á Sdlheíma-
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sandi vestur ab þjórsá. Fyrir ofan sýslu þessa er Eyjafjalla-

jökull, Torfajökull, Hekla, Tindfjallajökull. 1 Allvíba í sýslu þessari

er sljettlendi og harbvelli, og er jarbvegur víba sendinn og sum-
stabar þakinn hrauni og sandi. Bygb er þar sumstabar ein hin

fegursta áSuburlandi, einkum austurlilutinn ab Rangá hinni vestari.

A ári hverju spillist bygbin af sandfoki, þegar vindur stendur

af Heklufjallsöræfum. Meb sjó fram er hvervetna sandur og eng-

inn vogur eba fjörbur. Austast er Eyjafjallasveit undir Eyja-

fjallajökli ab Seljalandsmála, þá Dalshverfi ab Markarfljóti. Fyrir

vestan Markaríljót er hiö efra: Fljótshlið
;

þab er fögur sveit,

þá Ilvolhreppur
, f)á Bangárvellir, þá Landmannahreppur\ nsar

hann vestur ab þjórsá. Fyrir norban Eyjafjallajökul er þórsmörk,

þar var bygb, en eyddist á 14. öld af eldi*),

A tungunni milli Rangánna er bær sá, er Oddi heitir; þar

var Sæmundur hinn fróbi Sigfusson, sem Edda er kend vib, og

sonarsonur hans Jón Loptsson; hjá honum var Snorri Sturluson

ab fóstri um hríb. Illíðarendi er í Fljótshlíö; þar var Gunnar
Hámundarson og hafa opt verib þar merkir menn. — Sýslan er

1 prófastsdæmi og Vestmannaeyjar
,

og em þar 12 prestaköll: 1.

Eyvindarhólar undir eystri fjöllum, 2. Holt uudir Eyjafjöllum,

3. Stóridalur
,

4. Fljótshlíðarping
,

5. Breiðibólsstaður i Fljóts-

hlíí), 6. Kross og Voðmúlastaðir í eystri Landeyjura, 7. Keldna'
ping

,
Keldur og Gunnarsholt, 8. Oddi á Rangárvöllum

,
9-

Stóruvellir á Laudi, 10. Iloltaþing, 11. Kálfholt
,

12. Vest-

mannaeyjar. Sýslubuar eru um 5,500 ab tolu; lifa þeir mest

á saubfjárrækt. Fiskiaíli er þar og nokkur, en brimsamt og

lendingar illar.

í sýslu þessari er enginn verzlunarstafeur. Tvær vikur sjáfar

fram undan Eyjasandi eru Vestmannaeyjar\ þær eru 14 ab tölu,

en ab eins 4 grasi vaxnar. Eyjar þessar eru allar sæbrattar meb

hamrabeltum; stærst þeirra er Heimaey; þar er kirkja ab Kirk-

jubæ; þar er verzlunarstabur og allgób höfn. Sýslan er lögsagn-

arumdæmi sjer og er þar sýslumabur. Eyjabiiar eru um 300

og lifa mest á fískiveiímm og fugltekju.

Öndverblega á landnámatíö (875) tóku eyjar þessar nafn af

írskum þrælum er fluöu þangab eptir ab þeir hoíbu bana unnib

höföingja sínuin, Hjörleifi, vií) Hjörleifshöfba á Mýrdalssandi, en

Ingólfur fóstbróbir Hjörleifs drap þá síbar. Herjólfur og sonur

hans Ormur Aurgi bygbu fyrst eyjar þessar. Arife 1627 rændti

serkneskir-vikíngar frá norburströndum Afríku eyjarnar, drápu sunia

en hertóku suma.
b

*) þar var prestakali, er bjet Rauíilækur, og 3S bæir, er eyddust ár 1350

af jökulhlaupi.
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3. Amessýsla ; tekur hun nafn af hólma nokkrum í þjórsá,

er Arnes heitir: Hún nær frá þjórsá ab austan ab Sýslusteinum

undir Geitahlíb, eí)a fjallgarbi þeim, er liggur frá Botnsheií)i

suhur til sjáfar, er Suburhei&ar eru kallabar. A fjallgar&i þeim
eru ýms nöfn: Mosfellshei&i

,
Henglafjöll, Hellishei&i o. sv. frv.

Byg&in í sýslu þessari er fremur flatlend, þó eru þar einstök

fjöll ekki stór, svo sem Ingólfsfjall milli Ölfuss og Grafnings; á

fjalli því segja menn ab Ingólfur landnámsmabur sje heyg&ur.

Búrfell, Mosfell og Hestfjall eru smáfjöll í Grímsnesi. Laug-
ardalsfjöll ná su&ur á milli Grímsness og þingvallasveitar. Fyrir

nor&an byghina eru fjöll mikil og jöldar.

I sýslu þessari eru þessar sveitir: Næst þjórsá ab vestan

Eystrihreppur
, þá Ytrihreppur vestar, og skilur Stóra-laxá

hreppa þessa; fyrir sunnan þá bá&a'er Skeiðarsveit milli þjórsár

og Hvítár, þá fyrir sunnan Villingaholtshreppur vi& þjórsá fram
ub sjó, þá Gaulverjabœjarhreppur

, þá Stoklcseyrarhreppur vestur

vi& Ölfusá; nor&ur af bá&um hreppum þessum er Sandvikur-

hreppur og Hraungerðislireppur ; 5 hinir sífeast nefndu hreppar
oru kallabir einu nafni Flói. Fyrir vestan Hvítá eru Biskups-
tungur til fjalls upp, og vestur af þeim Grímsnes

; þá Þing-

vallasveit vestast. Subur af henni er Grafningur og skilur

Sogib þá sveit og Grímsnes, þá er Ölfus fyrir sunnan Grafning,

þá Selvogur sy&st vi& sjó. I sýslu þessari er víðast láglendi og
dýrar svo sem um Flóa og Ölfus; flæfcir Hvítá stundum á vetrum
um meiri hluta Flóans svo bæirnir einir standa upp úr. í þing-
vallasveit er graslitib og er þar mikið liraun, er nær allt upp til

Skjaldbrei&ar.

I sýslu þessari er Skálholt milli Hvítár og Brúarár í Bisk-

upstungum; >ar gjörbi Gissur hvíti bæ mikinn 1000 árum eptir

Krists burb, og færbi þangab bú sitt; bjó þar sí&an sonur hans
isleifur

,
er fyrstur var biskup á íslandi. Gissur biskup sonur

Isleifs gjörbi þab ab lögum, ab þar væri biskupssetur ; var svo
jafnan þangabtil biskupssetur var flutt til Reykjavíkur um síbast-

tt&in aldamót. þar var dómkirkja bygb í kross, allvegleg; var
þar og látínuskóli. Á Kaldaðarnesi í Flóa var spítali fyrir iík-

þráa á Suburlandi. ÞingveUir eru vib norburenda þingvalla-
vatns; þar var Alþingi Islendinga, frá því þab var stofnab 930
°g þangab til 1800 ab þab var tekib af meb öllu. f landnorbur

vatninu liggur lítill dalur austur undir Ármannsfell og gengur
inaun ab austan, en nebst í því, skammt fyrir framan túnib á
þingvöllum, er Lögberg; er þab hraunrimi fremur mjór, en afar-

^júpar gjár beggja vegna meb miklu vatni í. Vestan fram meb
úal þes8um gengur Almannagjá, þab er hraungjá einhver hin

^nesta á íslandi. Vesturbrún hennar er afarhá og sljett, eins og
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veggur. I gjá þessari er klettur; fram af hormin var þeim steypt

á bál, er forenndir voru fyrir galdra. . I hólma nokkruin í Öxará
var aftökustabur stórglæpamanna. Lengst af var lögrjetta haldin

undir berum liimni, en 1690 voru veggir bygbir úr hraunsteini

og tjaldab yíir vabmálum. Síbast var hús bygt úr timbri.

Sýslan er I prdfastsdæmi og eru þar þessi prestaköll: 1. Gaul- )

verjabœr \ Fioa, 2. Stohkseyri á Eyrarbakka, 3. Hraungerði,
4. Ólafsvellir á Skeibum, 5. Núpur í Eystri hrepp, 6. Ilrepp-

hólar í Ytrihrepp, 7. llruni
,

8. Torfastaðir
,

9. Miðdalur í

Laugardal, 10. Mosfell írfrímsnesi, 11. KIausturliólar íGríms-

nesi, 12. Pingvellir
,

13. Arnarbœli
, 14. Selvogsping

.

Verzlunarstabur þar er Eyrarbalcki. Sýslubúar eru um 5,800,

og lifa þeir bæbi á landbúnabi og af sjáfarafla, en sýslan er til

hvorstveggja vel fallin.

4. Gullbringu og Kjósar-sýsla; þab voru fyr 2 sýslur og

ná frá Selvogi og ab botni Hvalfjarbar. Sýsla þessi er á skaga

þeim, sem lengst gengur í útsubur á íslandi. Meiri hluti Gull-

bringusýslu er hraun og holt, en Iítib er þar gras og engiu vatns-

föll. Ivjdsarsýsla er grösugri og betur fallin til landbúnabar. Hin
lielztu fjöll |)ar eru: Esja; gengur hún í útnorbur ab Hvalfirbi,

og ReynivaUaháls þar norbur af. Sveitir eru þar þessar. Fyrir

sunnan Selvog Krísuvík og þar subur af Grindavík
, tekur þá

vib Reykjanes. Vestan er fyrst Ilafnir. þá Miðnes
,
Garður og

Leira
, þá Ytrinjarðvík

,
Innrinjarðvík og Vogar

, þá Vatns-

leysuströnd og Kálfatjarnarhverfi. Fyrir norban hraun þau, er
,

þá koma, hverfur Hafnarfjörður inn úr Faxaflda; fyrir norban

hann gengur nes í vestur, er Alptanes heitir; innst á því er

Garðahverfi. Fyrir norban nesib gengur Skerjafjörbur inn og er

Seltjarnarnes þar fyrir norban. I öllum þessum bygbarlögum

er útræbi mikib og fiskivcr. J>á er Mosfellssveit milli Ellibaár og

Esju. Frani af Esju gengur nes í vestur milli Ivollafjarbar ,
er

Kjalarnes heitir. Milli Esju og Reynivallaháls er Kjósin.

Bessastaðir eru á norbanverbu Alptanesi; þar er íbúbarhús

og kirkja úr steini. þar sátu »höfubsmenn« á Islandi, og láti-

nuskóli var þar frá 1805 til 1846. Viðey er skammt frá Reyk-

javík; þar var ábur klaustur og prentsmibja landsins um tíuia;

þar er steinhús. Laugarnes er skammt inn frá Reykjavik; þar

var biskupssetur um hríb; þar er og steinhús.

Keflavík er verzlunarstabur í sýslu þessari fram vib Faxa-

ílda utarlega. Ilafnarfjörður er annar verzlunarstabur; hann er

fyrir botni Hafnarfjarbar ; er þar ágæt höfn og verzlun allmikiL

Sýslan er eitt prdfastsdæmi, ogReykjavík; er Krísuvík einmg

í sama prdfastsdæmi. Prestaköll eru þar þessi: 1. Staður \

Grindavík, 2. Útskálar í Garbi, 3. Kálfatjörn
,

4. Garðar a
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Alptanesi
, 5, Mosfell í Mosfellssveit

,
6. Kjalarnesspíng á

Kjalarnesi, 7. Ueynivellir í Kj<5s. Sýslubúar eru 3,500 og Iifa

Riest u fiskiveibura.

lleykjavik er á norbanverbu Seltjarnarnesi. Sá bær er

stærstur á íslandi. Gullbringusýsla liggur um Reykjavík á 3 vegu,

hofnin ab norban og er íuin allrumgób. {>ar býr lands-

hoföinginn yfir íslandi og biskupinn yfir Islandi. Landfógeti
vr þar og landlœknir og enn fleiri embættismenn

;
þar er lands-

yfirrjettur
,

prestaskóli, látínuskóli og barnaskóli
;

þar er og
Alpingi lialdiö; þar er absetur hinnar ízlenzku deildar Bdk-
ioenntafjelagsins og abalprentmibja landsins. þar er bokasafn,
8em nefnt er Stiptsbdkasafn og er þab um 8000 bækur. þar er

og lítib forngripasafn
;

þar er lyíjabúb og sjukrahús. Merkust
hús eru þar: Domkirkjan; hun er úr steini og helluþak á. Lát-

tfauskdlinn; þab er stdrt hús úr timbri tvíloptab; bdkhlaba lærba
8kdlans úr steini; íbúbarhús Landshöíbingjans úr steini; fanga-
hus úr steini, allmikib hús; þar kemur yfirrjetturinn saman og
er þab jafnframt þinghús bæjarins. — Bæjarbúar eru um 2000.

6. Borgarfjarðarsýsla var ábur ásamfc Mýrasýslu köllub

^Verárping
,
og er nú aptur settur einn sýslumabur í þeim bábum.

• Sýsla þessi nær frá Hvalfirbi og Botnsá ab Borgarfirbi og
Hvítá. Hib sybra í sýslu þessari eru brött ijöll og há, svo sem
Þyrill og Hraunabjarg á Hvalfjarbarströnd,. Akrafjall á Akra-
nesi og Skarbsheibi fyrir norban Leirár- og Melasveitir. Frá
°ræfuni þeim, er liggja fyrir ofan bygb alla, ganga hálsar í út-

°orbur og fagrir dalir á milli, cn þegar nær sjd dregur, er mýr-
^endi. Sveitir eru þar þessar: Hvalfjarðarströnd vib HvalfjÖrb

oorbanverban
, þá Svinadalur í norbur, þá Skorradalur

, þá
I'Undareykjadalur

, þá Flókadalur
, þá Ueykholtsdalur og Hálsa-

sveit norbast. Vib sjd liggja: Akranes; þar er fiskiver og útræbi;

Leirársveit og Melasveit
;

þessar 3 sveitir eru fyrir sunnan
^karbsheibi

, en fyrir norban hana er: Andakíll næst, þá Bœj-
<lrsveit fram meb Hvítá vestur af áburnefndum dölum. Víba
eru skdgar í sýslu þessari og er hún víbast^grösug.

Verzlun er nú stofnub á Akranesi. A Leirá í Leirársveit
huta lengi verib heldri menn; á Leirárgörbum, þar skammt frá,
Var um hríb prentsmibja. Iivanneyri og Hvítárvellir voru fyr

^intmannssetur. í UeykhoUi í Reykholtsdal bjd Snorri Sturluson
s ‘bast og var veginn þar 1240.

Sýslan er 1 profastsdæmi og eru þar þessi prestaköll, 1.

^aurbœr á Hvalfjarbarströnd, 2. Garðar á Akranesi, 3. Melar
Melasveit, 4. Hestping í Andakíl, 5. Lundur í Lundareykja-
a t og 6. Ueykholt í Reykholtsdal. — Sýslubúar eru um 2,500.
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II. Vesturumdæmið.

þab nær frá Hvítá í Borgarfirbi yfir allan útnorburskaga

landsins austur að Hrutafjarbará vife botninn á Húnaflda. ýf>ab

er um 300 ferhyrningsmílur og er víba mjög vogskorib. íbúar

þess eru um 17,000 og er því skipt í 6 sýslur.

1. Mýrasýsla\ tekur hún frá Hvítá í Borgarfirbi vestur ah

Ilítará. I sýslu þessari er graslendi mikið og heyskapur gúhur,

en víbast er þar mjög mýrlent. Sveitir eru þar þessar: Hvítár-

síða fyrir vestan Hvítá efst, þá þvcrárhlú) , þá Norðurárdaliir>

þar subur og vestur af Stafholtstungur
, þá Mýrar vib Borgarfjorh

vestanverhan, þá Hraurihreppur og Hítardalur vestast.

I sýslu þessari er enginn verzlunarstaíiur, en lausakaupmenn

verzla á Straurnfirði og Bráharpolli. Á Borg á Mýrum bj<5 EgiH

Skallagrímsson
;

þar var hin fyrsta kirkja í sýslu þessari, og er

þar legsteinn Kjartans Olafssonar. I Hítardal var múnkaklaustur,

sem Klængur biskup stofnabi 1166 fyrir sálu Magnúsar biskups

Einarsonar, er brann þar inni með 70 manna.
Sýsla þessi er nú lögb saman við Borgaríjarbarsýslu ,

en

prúfastsdæmi er hún sjer, og eru þar þessi prestaköll: 1. Gils-

bahld í Ilvítársíbu, 2. Hvammur í Norhurárdal, 3. Stafholt í

Stafholtstungum, 4. Borgarþing á Mýrum, 5. Alcrar
,
eba Hít-

arnessþing á Mýrum , 6. Staðarhraun
,

7. Hítardalur. Sýslu-

búar eru um 2800 og lifa mest á landbúnafci.

2. Snœfellsness- og Hnappadals - sýsla. 1 fyrndinni voru

sýslur þessar nefndar: Snæfellsnes, og þdrnesþing fyrir vestan

HvammsfjÖrð. Sýsla þessi nær frá Hítará út meb Faxaflda, kring

um Snæfellsnes og inn meb Breibafirbi ab Gljúfrá, er fellur í

innanverban Ilvammsfjörb. Fyrir norban Hnappadalssýslu gengur

fjallgarbur vestur ab Snæfellsjökli, en í bygb er sýslan mýrlend.

Umhverfis Snæfellsjökul er hraun uns jökullinn tekur vib. Norban

fram á ne3inu er Enni
,

hátt og bratt fjall, og Búlandshöfði.

Sveitir liggja þannig: Sunnan fram vib nesib, Kolbeinsstaða -

hreppur austast, ))á Eyjalireppur
, þá Mildaholtshreppur ,

Staðarsveit
, þá Breiðuvfliurþing sunnan fram á nesinu,

Neshreppur yzt, þá Eyrarsveit norbanfram, þá Helgafellssveit

og Skógarstrónd innst og austast.

f sýslu þessari eru 4 verzlunarstabir : 1. Búðir í Stabar-

sveit, 2. Úlafsvík norbanfram, 3. Grundarfjörður og 4. Stykk-

ishólmur innst. Á Stykkishólmi hefur um hríb verib amtmanns-

setur
;

þar er læknir og lyfjabúb. A Stapa var^ ábur kaupstabur

og síbar varb þab amtraannssetur um tíma. Á Hallbjarnarcyn

var spítali.

þar eru prestaköll þessi: 1. Miklaholt í MiklahoItsbrepP
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Staðastaður í Sta&arsveit. 3. Breiðuvíkurþing
,

4. Nesþing
,

5. Setberg í Eyrarsveit, 6. Helgafell i Helgafellssveit, 7. Breiða

-

bólsstaður á Skdgarströnd.

Sýslubuar er urn 3500 og lifa inest á sjáfarafla; Téru margar
verstöbur umhverfis Jökul: Gufuskálar yzt, þá Sandur

, þá Rif,

Þá Ólafsvík , þá Vallnapldts . Sunnan Jökuls röa menn mest
á vorum

;
þar eru veiöistöbur : Dritvík

,
Zdn

,
Hellnar og

Malarrif.

Til sýslu þessarar heyra margar eyjar á Breibafirbi, t. a. m.

Gvöndarey, Brokey og Öxney.

3. Dálasýsla . Gljufrá greinir hana og Snæfellsnessýslu. og
nœr hun yfir bygb alla fyrir botni Hvammsfjarbar, yfir nes þab,

?r gengur norban frain meb Hvammsfirbi og ab Gilsfjarbarbotni.

I sýslu þessari er graslendi mikib; þar eru dalir grasivaxnir,

íágir hálsar, og fjöll og sljettlendi; er hun ein hin fagrari. I

sýslu þessari eru þessar sveitir: Miðdalir su&ur af Hvammsfirbi,

þá Haukadalur og Laxárdalur í austur, þá Hvammssveit þar
vestur af og Fellsströnd vestur ab Skarbsklofningi ; fyrir vestan

&ann Skarð&strönd og þar norbur af Saurbœr.

Til Dalasýslu heyra eyjar þær, er næst liggja Skarbsklofn-
ingi, og eru hinar helztu þeirra: Purkey, Hrapps-^og Rug-eyjar,
Skáley, Akurey og Olafsey. A Hrappsey setti Olafur Ólafsson

prentsmibju 1773 ; var hun síbar flutt ab LeirárgÖr&um. í sýsl-

nnni eru þessi prestaköll: 1. Miðdalaþing og Kvennabrekka í

^libdölum, 2. Hjarðarholt í Laxárdal, 3. Hvammur í Hvamms-
sveit

,
4. Skarðsþing á SkarbsstrÖnd

,
5. Saurbœjarþing í

Saurbæ.

Sýslubúar eru um 2300 og lifa mest á landbúna&i.

4. Barðastrandarsýsla ; hún nær frá Giisfjar&arbotni í

vestur fram mc& Breibaíir&i og nor&ur a& Langanestá í Arnar-
fir&i; þar eru há fjöll og brött og ví&ast líti& undirlendi ; og bygb
Því a&eins me& sjónum. Sveitirnar draga flestar nöfn af fjörbum
þeim, sem ganga inn í landib.

Flestar eyjar á Brei&afirbi liggja undir sýslu þessa og eru

bessar helztar: Flatey , Svefncy , Sviðnur
,
Hvallátur

,
Skáley

,

Stagley og Bjarneyjar. Allar eyjar þessar eru einn hreppur,
seni kalla&ur er Eyjahreppur. Á Breibafjar&areyjum er agn-
semi mikil, einkum dúntekja og selveibi.

Verzlunarsta&ir eru í sýslu þessari: 1. Flatey á Brei&a-
fi^ij 2. Vatneyri nor&anvert vi& Patreksfjörb og 3. Bíldudalur
vestanvert vi& Arnarfjörb.

Prestaköll eru þar: Garpsdalur
,
sy&st í Geiradal, 2. Staður

* Heykjanesi, 3. Gufudalur í Gufudalsveit, 4. Flatey
,

5. Brjáns-
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lœltur á Barfcaströnd
,

6. Sauðlauksdalur

,

7. Selárdalur ,
8.

Otrardalur.

Sýslubdar eru rtím 2,800.

5. ísafjárðarsýsla ; lmn gengur frá Langanesi í Arnarfirbi

umhverfis allan jafcar landsins, er veit í vestur, títnor&ur og norbur,

allt ab Geirshtílma eba Geirtílfsgntíp á Ilornströndum. Mestur

hluti sýslu þessarar eru graslaus fjöll, jöklar og öræfi. Htín er

jnjög vogskorin og nefnast sveitir flestar eptir ijör&um þeim, er

þær liggja vib, en bygb er þar mjög strjál og ab mestu við sjáf-

arsíbuna. Mjög er þar íiskisælt, einlcum vib Isafjarbardjtíp, enda

er sjtír livergi svo mikiö stíktur á Islandi. Víba er þar surtar-

brandur í fjöllum, t. a. m. í Stigahlíö, Grænuhlíb, í Straumnes-

Jilíb, Skoraríjalli og víbar.

Tvær eru byg&ar eyjar í sýslu þessari: Vigur og Æbey; er þar

mest cggver á Islandi. A Reykjanesi milli Reykjarfjarbar og Isa-

tjarbar var stofnab saltverk árib J 773 ; Var þar verkafe saít vih

hverahita, og mun þab eindæmi vera. þtítti salt þab gott, en

stofnan þessi lagbist nibur eptir 13 ár.

Verzlunarstabir í sýslu þessari eru ; J . Þingeyri vestan fram

vib Dýrafjörb, 2. Flateyri norfcanvert vib Önundaríjörb, 3. J-sa~

fjörður á eyri, er gengur norban fram í Skutulsfjörb
;

þar er

skipalægi eitt hib bezta á Islandi.

Sýslan er 2 prtífastsdæmi : Vesturísaíjarbar og Norburísa-

fjarbar. I Vesturísafjarbar-prtífastsdæmi cru þessi prestaköll: 1*

Uafnseyri og 2. Alptamf/ri vií) Arnarljörb, 3. Sandar, 4.

Dýrafjarðarjnng vib Dýrafjörb, 5. Holt í Önundarfirbi og 0*

Staður í Stígandafirbi. í Norburísaijarbar-prtífastsdæmi eru: H
Eyri vib SkutulsfjörÖ, 2. Ögur og Eyri

, 3. Vatnsfjörður ,

4-

Kirkiubólsping í Langadal, 5. Staður á Snæfjallaströnd, 6*

Staður í Grunnavík, 7. Staður í Abalvík.

Sýslubtíar eru um 4,800.

6. Strandasýsla', htín gengur frá Geirtílfsgntíp vestan fram

meb lltínafltía inn ab Ilrtítafjarbará, er þab strönd grýtt og vog-

ökorin. þar eru 6 hreppar: Arnes lireppur nortast, þá Kaldrana-

nes lireppur, þá Hrofbergs hreppur, þá Kirkjubtílshreppur, Þ^

Broddanes hreppur og Bæjarhreppur innst.

Verzlunarstafeir eru þar: 1. Kúvíkur viö Reykjafjörb,

Borðeyri vestanvert viö Hrtítaförb.

Prestakoll eru þar: 1. Arnes í Trjekyllisvík, 2. Staður

Steingrímsíirbi, 3. TröUatunga
,

4. Prestsbakki við HrtítafjÖrb.

Sýslubtíar eru um 1,700.

þrjár hinar síbast töldu sýslur eru einu nafni kalla^ar

Vestfirðir
,
og er milli Gilsfjarbar og Bitru örskammt, um 2 mílur-
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^yr voru sýslur þessar kallabar þorskafjarbar])ing og var þing-

stabur afc Kollabúbum vib þorskafjörb.

III. N o r ö u r u in d æ m i ð.

þab nær frá Hrútafjarbará aÖ Skoruvík á Langanesströndum.

Sumstabar er þar bygb aðcins meb sjó fram og liggja fyrir

ftunnan bygb alla öræb og heibar, en norbur af þeim ganga ýmist
íangir og grasivaxnir hálsar, eba há íjoll og brött sumstabar ab
S{e fram. Ur norbri ganga Í3 firbir inn í landiö, fyrir utan víkur

°g voga, og eru sumir þeirra allstorir; er landib þar víöa fagurt.

Umdæmi þetta er 4 sýslur og er fðlkstalan um 20,500.

1. Húnavatnssýsla ; hun nær frá Hrútafjarbará meb Húnaflða
austanverbum, austur ab Skagatá. þar eru víbast grösugir dalir

Uiilli hálsa og fjalla og bygbar strendur vib sjd. Sveitum er þar
skipt þannig. Vestast er Hrútafjörður

, þá Miðfjörður

,

þá Víði-

dalur
, og eru norbur af honum 2 sveitir: Vesturhóp og Þing

tyrir Uúnafjarbarbotni. Fyrir austan Vatnsdal er fyrst Svína-
dalur, Blöndudalur

, þá Svartárdalur og eru þeir bábir kallabir

^angidalur hib nebra og nær hann til sjáfar. Strönd sú, er

%gur vib Ilúnafiða austanverban ab Skagaheibi er köllub Skaga-
*trönd.

A Shagaströnd sunnan undir Spákonufellshiifba er verzlun-
urstabur, og eru þar 2 verzlunarsetur : fíöfði og Holanes.

^ingeyraldaustur er á eibi milli Hunavatns og Mibhðps
;

þar
vur hib elzta múnkaklaustur á Norburlandi; þab var stofnab
H35.

0

1 sýslunni eru 13 prestaköll: 1. Slaður í lírútafirbi , 2.

StaðarbaMi, og 3. Melstaður í Mibfirbi, 4. Tjörn á Vatnsnesi
°g Vesturhópshólar

, 5. Breiðabólsstaður íVesturhopi, 6. Þing-
^yráklaustur í þingi, 7. Undirféll og Grímstungur í Vatnsdal,

Hjaltabákki, 9. Auðkúla í Svínadal, 10. Blöndudalshólar,

Hergstaðir í Svartárdal, 12. HÖskuldsstaðir og 13. Hof
a Skagaströnd.

Sýslubúar eru um 5000 og lifa þeir mest á saubfjárrækt.

. 2. Skagafjarðarsýsla eba Hegranessýsla; hun gengur frá

.
navatnssýslu austur ab nesi því, er gengur fram milli Skaga-

jarbar 0g Eyjafjarbar, og eru sýsluskil um Myrkárjökul.") Skaga-
Jörbur er um 5 mílur á breidd, en 6 á lengd; liggja sveitirmeb
°num beggja vegna en fyrir botninum víblent hjerab og sljett-
endi mikib; mun þab fegurst hjerab á íslandi.

Sveitir eru J>ar þessar hinar helztu : Norbast Skagi og Laxár-

|
}ar subur til fjalla. Fyrir sunnan Tindastdl, sem er eittr

10 haista fjall á Norburlandi, er Tíeykjaströnd
, þá Sjáfarborgar-
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sókn, þá Reynistaðarsveit
, þá Sœmundarhlíð

, allt ab Vafcns-

skarbi í sufcur, en hib eystra Langholt
, þá Víðimýrarsokn ti!

Reykjasóknar. Milli Hjeraíisvatna og Húseyjarkvíslar er fiatlendi

mikií), sem kallab er Hólmur. þá í subur Tungusvcit
, þá Goð-

dalasókn. Fyrir austan Hjera&svötn er fyrst Blönduhlíð í ut og

su&ur, þá Hegranes milli Eystri- og Vestri-vatna, þá Hjaltadalur ;

í su&ur og austur Kolbeinsdalur. Ströndin vií) Skagafjörí) aust-

anver&an er kölluö Höfðaströnd. þá er Óslandshlíð
,

þa&an ei

er Albert Thorvaldsen ætta&ur, Hofssókn
,
Sljettuhlíð

,
og Fljót

nor&ast.

Undir sýslu þessa lýtur Málmey í Skagafir&i, og Ðrangey?

hun er girt hömrum á alla vegu, um 100 fabma á hæb, og fser

engi uppkomist, neraa um einstigi eitfc, sem kennt er vfö Gretti,

sí&an hann hafðist þar vib.

Hofsós og Grafarós eru verzlunarstafcir austan fram vfö

Skagaíjörb.

Á Reynistað í Sæmundarhlíö var nunnu klaustur til forna.

Á Hólum í Hjaltadal var biskupssetur frá 1106 til 1801. þar

var og prentsmi&ja og látínuskóli; sjást eigi abrar leifar þessa

en steinkirkja vegleg, bygb úr raubum sandsteini.

Sýsla þessi er 1 prófastsdæmi og eru þar 13 prestaköll, 1*

Hvammur í Laxárdal, 2. Fagranes
,

3. ReynistaðarMaustur,

4. Glaumbœr, 5. Mœlifell, 6. Goðdalir , 7. Miklibœr í Blöndu-

hlíb meb Flugumýrarsókn, 8. Hólar í Hjaltadal meb Hofstafea-

sókn, 9. Hofsping á Höf&aströnd, 10. FeZi í Sljettuhlíb ,
U*

jBard í Fljótum, 12. Hnappastaðir
,

13. Rípur.

Sýslubuar eru um 4,500.

3. Eyjafjarðarsýsla eba Vablasýsla ; hun tekur vib af

Skagafjarbarsýslu ab vestan, en ab austan ræbur Eyjafjörbur in 1
}.

í botn, en tlr því fjallgarbur sá, sem Vöbluheföi er nefndur. 1

sýslu þessari eru vföa dalir og fjöll á milli; er þá vföa íagurt

land. Sveitir skiptast þannig: Fyrir vestan fjörbinn er yzt Ups&~

strönd; upp frá henni gengur Svarfaðardalur. þá tekur ‘vfö

fram meb firbinum Arskógarströnd
; þar er Stærri-árskóga-

sókn, þá Möbruval!aklausturs-sókn, þá Bægisársókn, þá sunnar

Bakkasókn. Fyrir vestan Hörgá í HÖrgárdal er Myrkársókn*

Á ströndinni fyrir sunnan Hörgárás er Glæsibæjar sókn , Pa

í subvestur Lögmannshlföarsókn
, þá í siföur Hrafnagilssókn nie

Eyjafjarbará ab vestan, þá Grundarsókn, þá Miklagarbssókn,

þá Saurbæjarsókn
,

þá Hólasókn fyrir austan Eyjafjar&ará ;
u

af henni er Möbrufellssókn, Munkaþverárklausturssókn, KaupangS'

sókn og Svalbarbasókn.

Verzlunarstabir í sýslu þessari eru: 1. Siglufjörður,
v®stan

]j

vert v'fö Siglufjörb, 2. Akureyri
,
annar mestur verzlunarstaour
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Islandi, næst Reykjavík; þar er læknir, lyfjabub og prentsmibja.

Kaupstabarbúar eru um 300.

Á Möðruvöllum í Hörgárdal var múnkaklaustur, stoínab 1295,
en nú er þar amtmannssetur og er bygt úr steini. Annab klaustur

var ab Þverá í Eyjaíirbi, stofnab 1154.

Meb sýslu þessari telst Grímsey, er liggur út af Eyjafirbi,

6 vikur undan landi; þar eru 9 bæir. Hrísey er og bygb ey utar-

lega í Eyjafirbi.

Sýslan er 1 prófastsdæmi og eru þar 13 prestaköll: 1.

Þivanneyri í Siglufirbi, 2. Kviabelchur

,

3. Tjörn í Svarfabar-
dal, 4. Vellir í Svarfabarbal, 5. Stœrriárslcógur

,
6. MÖðru-

vallaldaustur, 7. Bœgisá og Myrká , 8. Glœsibœr, 9. Hrafna-
9il, 10. Gi'undarþing, 11. Mildigarður

,
12. Saurbœr í Eyja-

fi^bi, 13. Miðgarður í Grímsey.

Sýslubúar eru um 4,900.

4. Þingeyjarsýsla eba Norbursýsla; hún gengur frá Eyja-
fi*bi og Vöbluheibi austur ab Máfabjargi, austanvert á Langanesi.

Sýsla þessi er víblend mjög og örbug yfirferbar, sakir fjallvega

°g vatnsfalla. Sveitir eru þar þessar: Fyrir austan Eyjafjörb
er fyrst Svalbarðsströnd og þar lit af Látraströnd. Fyrir austan

^öbluheibi og jafnhliba Eyjafirbi er Fnjáskadalur
,

og er þar

Hálssókn nebst, en Draflastabasókn framar. Frá Gjögurtá ab

Langanesi hverfa 5 firbir inn í landib: 1. þorgeirsfjörbur, þá 2.

Hvalvatnsfjörbur, þá 3. Skjálfandaíjörbur, utarlega á vesturströnd
hans gengur Flateyjardalur í útsubur og þar fram undan eyjan
í'latey. Fram meb íjöllum fyrir vestan Skjálfandafljót er Kalda-
hinn, þá Ljósavatnssókn á Ljósavatnsskarbi og subur frá Skarbinu

austan Bárðardalur
,

í honum liggja tvær kirkjusóknir, kenndar
vib Eyjadalsá og Lundarbrekku. Ofan í dal þenna liggur Sprengi-
sandsvegur ab sunnan. Austar og jafnhliba Bárbardal er Reykja-
Halur

;
þar eru Helgastaba- og Einarsstaba-sóknir, og erhannnebra

^nllabur Abalreykjadalur. Fram af Abalreykjadal austast gengur
^xárdalur og eru þar Grenjabarstabar og þverár-sóknir og þar-
^œst Múlasókn. Fyrir austan Hólaheibi er Mývatnssveit um-
hverfis Mývatn. Norbur af Nessókn er Husavíkursókn á austur-
strönd SkjálfandaQarbar allt ab Tjörnnesi. Fyrir austan Tjörnnes
pngur 4. Axarfjörbur inn. Vestanvert vib Axarfjörb er Keldu-
hverfi; austan fjarbar hib ytra er Núpssveit og nær abRaubanúp;
par fyrir aU8tan er SJjetta, sem austast er köllub Melrakka-
^jetta. Fyrir austan Melrakkasljettu gengur 5. þistilfjörbur inn.

‘ \®Wn er köllub þistilfjörbur. Austast í sýslunni er Saiifeanes-
söku a Langanesi vestanverbu.

A Ströndinni fyrir austan Skjálfandafjörb er verzlunarstabur-

22
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inn Húsavík

,

og annar yerzlunarstabur á Raufarhöfn á austan-

verbri Melrakkasljettu.

Sýslan er 2 prófastsdæmi, sem köllub eru^ Suburþingeyjar-

prófastsdæmi og Norburþingeyjarprófastsdæmi. I Suburþingeyjar-

prófastsdæmi eru 11 prestaköll: 1. Laufds

,

2. Höfði , 3. Þöng-
labákki

,
4. iíóte í Fnjóskadal, 5. Þóroddsstaður í Köldukinn, ö.

Lundarbrekka
,

7. Mývatnsþing ,
Grenjaðarstaður, 9. Múli

og Nes í Abalreykjadal , 10. Helgastaðir
, 11. Húsavík. 1

Norburþingeyjarpróí'astsdæmi eru : 1. Garður í Keldubverfi, 2. Skin-

nastaðir í Axarfir&i, 3. Presthólar, 4. Svalbarði i þistilfirbi, 5.

SauJanes.

Sýslubuar eru um 5,900

IV. A usturumdæmiö.

þab nær frá Langanesi subur a?) Lónsheibi
;

er þab vogskorib

mjog og þcssvegna kallab einu nafni: Austfiröir. í umdæmi þessu

eru abeins 2 sýslur, og er fólkstalan um 7,500.

1. Norðurmúlasýsla ; hun tekur vib austur af þingeyjar-

sýslu og nær subur ab nesi því, er gengur fram miili Mjóa-

fjarbar og Seybisfjarbar. Noröarlega á Langanesi er Kumlavík,

þá Eiðisvík, þá Gunnólfsvík, þá Finnafjöröur, þá Mibfjörbur, þá

Bakkafjörbur, þá Núpsfjörbur, þá Vopnafjörður. Upp af Vopn-

afirbi eru 3 dalir: Bustardalur, þar vestur.. af MöÖrudalur og

Sunnudalur í suður. Subur af sveitum þessum er Smjörvatns-

heiði. Fyrir sunnan hana er Jökuldalur
,

skiptist hann hiö elra

í 2 dali: Brúardal og Iírafnkelsdal
,

en hiÖ neðra fyrir noröan

Jökulsá er sveitin köllub Hlíb; en ab sunnan er Hróarstunga

milli Jökulsár og Lagaríljóts. Upp af Hróarstungu er sveit sú,

sem Fell er köllub. Fyrir ofan Fell er Fljótsdalur við Lagar-

íljót; er hann sveita víölendastur og fegurstur á fslandi. þá
ganga víkur nokkrar inn í landið subur aÖ LoÖmundaríirÖi; gengur

hann alllangt inn og úr honum Seybisfjörður í út, og suður.

Verzlunarstaðir eru þar 1. Vopnafjörður

,

2. SeyðisfjÖrður ,

vib sunnanverðan Seybisfjörb. — Skriðuklaustur er í Fljótsdal;

þar stofnabi Stefán biskup klaustur áriö 1494.

Sýslan er eltt prófastsdærai og eru þar 9 prestaköll: 1. Skeggj-

astadir , 2. Hof í Vopnafirði, 3. Hofteigur
,

4. Kirkjubœr »

Tungu, 5. Valþjófsstaður
,

6. As í Fellum, 7. Hjaltastaður og

Eyðar
,

8. Desjarmýri, 9. Klyppstaður .

Sýslubúar eru um 4000.

2. Suðurmúlasýsla; norðan aö henni liggur Norðurmúla-

sýela, en ab sunnan Skaptafellssýsla.

Vállnahreppur er sunnanvert vib Lagarfijót; þaðan í
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vestur er Skriðdalur. Fyrir utan Vallnabrepp, frarn meb FJjdtinu

austan verbu er Eyða-þinghá. þá má telja Norbfjörb, sem skiptist

íHellisfjörb ogMibfjörb; |)á Reybarfjörb ; er hann lengstur fjörbur
á Austfjörbum; innar skiptir Hdlmafjall honum í 2 firbi, og er

hinn nyrbri kallabur Eskifjörbur. þá beygist ströndin í utsubur,
og gengur næst inn Fáskriibsfjörbur, þá Stöbvarfjörbur, þá Breib-
dalsvík; er þarvíblend sveit; þáBerufjörbur, þá Alptafjörbur, og
gengur Hamarsfjörbur ur honum.

Verzlunarstabir eru þar: 1. Eskifjörður norban fram vib

Eskifjörb, 2. Djúpivogur sunnan fram vib Berufjörb.

Sýslan er eitt pröfastsdæmi, og eru þar 11 prestaköll: 1. Dvcr

-

gasteinn
,

2. Vallancs
,

3. Hallormsstaður
,

4. Þirigmúli
, 5.

Skorrastaður
,

6. Hólmar í Reybarfirbi, 7. Kolfreyjustaður
,

8.

Stöð, 9. Heydalir \ Breibdal, 1Q. Berufjörður , 11. Hof í

Álptafirbi.

Sýslubuar eru um 3,400.

Athugagr. í fornöld var landinu skipt í 4 íjörbunga, er

nefndust Sunnlendingafjörbungur, Vestfirbingafjörbungur, Norb-
lendingafjórbungur og Austfirbingafjórbungur, en fjórbungunum var

aptur skipt í þing.

A. í Sunnlendiugaíjórbungi voru 3 þing:

1. Jlangárþingi milli Jökulsár á Sólheimasandi og þjórsár

ab vestan.

2. Arnessþing frá þjórsá og austur fyrir Selvog.

3. Kjalarnessþing kringum Reykjanes og sunnan fram mcb
Faxaflóa ab Botnsá vib Hvalfjarbarbotn.

B. í Vestfirbingafj órbungi voru 3 þing:

1. Þverárþing frá Hvalfirbi ab Hítará.

2. Þórnessþing frá Hítará kringum Snæfellsjökul og ab Gils-

fjarbarbotni.

3. jÞorskafjarðarþing; þab nábi yfir allan utnorburkjálka lands-

ins, frá Gilsfjarbarbotni ab Hrutafjarbarbotni.

C. í Norblendingafjórbungi voru 4 þing:

1. Húnavatnsþing frá Hrútafjarbará ab Skagatá

2. Hegranessþing frá Skagatá austur ab Siglunesi.

3. Vaðlaþing frá Siglunesi ab Eyjafirbi og Vablaheibi.

4. Þingeyjarþing frá Vablaþingi og á Langanes.

D. í Austfirbingafjórbungi voru 3 þing:

1. Sunnudalsþing frá Langanesi subur undír Jökuldal.

2. Kiðjafellsþing frá Jökuldal subur á Lónsheibi.

3. Skaptafellsþing frá Lónsheibi subur ab Jökulsá.

22*
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II. R v æ ð i.

1.

Eldgamla ísafold

ástkæra fósturmold

fjallkonan fríí),

mögum þín muntu kær
meðan lönd girbir sær

og gumar girnast mær
gljár sól á klíð.

Ilafnar ur gufu kjer

keim alxir gimumst vjer

þig þekka sjá.

glepur oss glauraurinn

ginnir oss sollurinn

lilær ab oss koimskinginn

Iíafnar slób á.

Leibist oss fjalllaust frón

fær oss opt keilsutjón

þokulopt lje&;

svipljótt land sýnist mjer

sífeit aí) vera hjer

sem neflaus ásýnd er

augnalaus mek.

Ö&ruvís er ab sjá

á þjer kvítfaldinn ká
lieií) himin vib

eba þær kristallsár

á hverjar sólin gljár

og heibar kiminblár

há jökla rib.

Eldgamla ísafold

ástkæra fósturmold

fjallkonan fríb,

ágætust aubnan þjer

upp lypti bibjum vjer

meban ab uppi er

öll keimsins tíb.

B. Th.
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2 .

Fögur ertu fdsturmold

frœg á æsku tíbum,

þu ert enn vor forna fold

fagurgræn í hlííium;

fossinn kvehur ennþá db

undir hamra bungu,

þar sem hátt um fölk og fljdb

fornu skáldin sungu.

Lít jeg inn á libna öld

löngu þakta haugum,
þar sem felur skjöldur skjöld

skært í Ijósa-baugum

:

er sem kvebi Egill enn

undir sólar tjaldi,

og þar hlusti margir menn
moldar orpnir faldi.

þu hefir margan mikinn ná

raoldu vígt og sungib

;

áttu nokkurn eptir þá?
er þitt hjarta sprungib?

Hvab hafa þessi þusund ár

þjer til frama unnib?

Er mi frægbin orbin nár?

Er nu ljósib brunnib?

fín hefir farib fjöllum af

frægb um allan heiminn,

yfir sollib íslandshaf,

utum jarbar geiminn.

Enginn nefna mabur má
maka þinn á jörbu

segulmeyjan silfurblá

slegin jeli hörbu.

Mistu aldrei mób nje von,

mjög þó hjarta svíbi;

gráttu ekki genginn son,

gæfan fæst meb stríbi;
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þó ab nopur nornin sje,

nísti þig meb sárum,

minnstu ])ess, ab frægb og fje

frjóvgast helzt í tárum.

Lít jeg fram á libinn veg

löng þar fram tíb hvílir,

þar sem aldan ógurleg

ollum löndum skýlir:

nebst vib fjalla blikar brón

bjarta stjörnu-rósin,

og í glampa geislar hun
gegnum norburljósin.

B. G.

3 .

þú nafnkunna landib sem lííib oss veittir,

landib sem aldrcgi skemdir þín böm,
hvert þinnar fjarstöbu hingab til neyttir,

hún sje þjer ódugnabs framvegis vörn.

Undarlegt sambland af frosti og funa,

ijöllum og sljettum og hraunum og sjá,

fagurt og ógurlegt ertu þá brunar

eldur ab fótum þín jöklunum frá.

Fjör kenni oss eldurinn, frostib oss herbi,

fjöll sýni torsóttum gæbum ab ná,

bægi setn Kerub meb sveipanda sverbi .

silfurblár ægir oss kveifarskap frá.

p6 vellyst í skipsförmum völskunum nie&ur

vafri ab landi, eg skaba ei tel,

því útfyrir kaupstabi íslenzkt í. vebur

ef hún sjer vogar, þá frýs hún í hel.

Ef læpuskaps ódygbir eykjum meb flæba

út yfir haf vilja Iæbast þjer ab,

meb geigvænum logbröndum Heklu þær hræba
kratt skaltu aptur ab snáfa af stab.
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En megnir&u ei börn þín frá vondu ab vara

og vesæld meb ódygbum þróast þeim bjá,

aptur í legiö þitt forna þá fara

föburland áttu og hníga í sjá.

B. Th.

4 .

þib þekkiö fold meb blíbri brá

og bláum tindi fjalla,

og svanahijómi, silungsá,

og sælublómi valla,

og bröttum fossi, björtum sjá,

og breibum jökulskalia:

drjupi hana blessun Drottins á

um daga heimsins alla.

J. Zí.

5.

HvaÖ fógur er mín febra jörb,

Ijallkonan gamla, kend vib ísa,

þar tindar hátt ur haíi rísa,

hvítföldub teygja jökla börb,

standa meb brunum kristalls kláru

sem kempur er gylta hjálma báru,

gnapa fram yfir gljupan sjá

þau geislum hellir sólin á.

* *

þá Asaþór sá Islands íjöll,

á Snæfellsjökli tók hann sæti,

þau fyltu hetju hug meb kæti,

og sjer til himins otuöu <511

;

þar fram af tindum vötn sjer veltu,

vinarödd þór í eyrun heltu,

þá gengu kempur hans á hönd,

því hetjuöld stób um norburlönd.

þá vissi eg heyja Hildar þrá

hamremmis trylta íslendinga,

bláklæddir stóbu í brynjum hringa

Gunnar og sterki Grettir þá;
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menn festu mey, og fyrir hana
fengu tfóum á hólmi bana;

deyjandi munnur orti 6b,

þá oddur spjóts í hjarta stób.

Fornaldarsögu og fræbiljób

fram þuldu menn í háttum vöndum,
þar stóbu skáld meb hörpu í höndum
er fjandmanns dundi daubablób;

þá voru kvæbi í kónga höllum

kærust metin af leikum öllum,

vjer geymdum þeirra vísna söfn

um vorra febra hreysti og nöfn.

Enn grser á vorri ættarjörft

atorka sönn hjá traustum hölum,

enn er glabværí) í grænum dölum,

þar gæfusæl sjer leikur hjörb;

enn sjáum lax og silungsfansa

í silfurelfum ljósum dansa,

fögur er sönglist fugla nóg

um fjörbu eyjar dali og skóg.

í sveitabóndans auga enn

eg ægishjálm hinn sama þekki

fyr sem um hætta líildar stekki

ógndjarfir hvestu afreksmenn;

kæta mig augun bláu og blíöu

bændadætranna heima fríbu,

eins og þá Bragi Ifamn sá

þær ástir kveikja skáldi hjá.

Heill sje þjer, kæra febra frón,

fjöll þín í gegnum aldir standi;

þó vötn og eldar veröld grandi,

þau glebji þinna sona sjón.

Ginnunga upp ur gapi óholla

gráhærba rjettu fjalla kolla,

svo vjer frá Gimli getum sjá

hvar gamla Island forbum lá.

S. B.
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6 .

Skjaldbreibur.

Fanna skautar faldi báum
fjallií) allra hæba val

hrauna veitir bárum bláum
breiban fram um heibr.rdal,

löngu hefur Logi reiírnr

lokií) steypu |jessa vib,

ógnaskjöldur bungubreibur

ber meb sóma rjettnefnib.

Ríb eg háan Skjaldbreib skoba

skín á tinda morgunsól,

glöbum fágar röbulroba

reibarslóbir, dal og hól.

Beint er í norbur fjallib fríba

fákur eykur hófa skell,

sjer á leiti Lambahlíba

og litlu sunnar Hlöbufell.

Vel á götu ber mig Baldur,

breibkar stirbnab eldasund —
hvenær hefur heims um aldur

hraun þab brunab fram um grund?

Engin þá um Isafoldu

unab hafa lífi dýr,

enginn leit þá mabur moldu
móbu steins er undir býr.

Titrabi jökull, æstust eldar,

öskrabi djiípt í rótum lands,

eins og væri ofan feldar

allar stjörnur himna ranns,

eins og ryki mý eba mugga
margur gneisti um loptib fló,

dagur huldist dimmum skugga,

dunabi gjá og loga spjó.

Belja raubar blossamóbur

blágrár reykur yfir sveif,

undir hverfur runni, rjóbur,

reynistób í hárri, kleif.
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Blómin ei þá blöskrun þoldn,

blikna hvert í sínum reit,

höfí)i drepa hrygg vib moldu,

himna drottinn einn þab Ieit.

Vötnin öll er ábur fjelíu

undan hárri fjalla þröng

skelfast dimmri hulin hellu

hrekjast fram um undirgöng;

öll þau hverfa ab einu lóni

elda þar sem flóbi sleit,

djupib mæta, mest á Fróni

myndast á í breibri sveit.

Kyrt er hrauns á breibum boga
blundar land í þrábri ró,

glabir nætur-glampar loga,

geislum sá um hæö og mó

;

brestur þá og yzt meb öllu

í undirhvelíing hraunib sökk,

dunar langt um himinhöllu,

hylur djupií) móba dökk.

Svo er treyst meb ógn og aöi

alþjób minni helgab bjarg;

Breibur þakinn bláum skafli

bundinn trebur foldarvarg;

grasib þróast grænt í næbi,

glóbir þar sem runnu fyr,

stybur völlinn bjarta bæbi

bjarg og djíip, hann stendur kyr.

Hverr vann hjer svo ab meb orku?

aldrei neinn svo vígi hlób,

buinn er úr bálastorku

bergkastali frjálsri þjób;

drottins hönd þeim vörnum veldur,

vittu, barn, su hönd er sterk,

gat ei nema gub og eldur

gort svo dýrblegt furbuverk.
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Hamragirbing há vií) austur

Hrafna rís úr breibri gjáT

varnameiri veggur traustur

vestrib slítur bergi frá.

Glögt eg skil hví geitskár vildi

geyma svo hiö dýra þing,

ennþá stendur gób í gildi

gjáin kend vi& almenning.

J. H.

7 .

Gunnarshólmí.

Skein yfir landi sól á sumarvegi

og silfurbláan Eyjafjallatind

gullraubum loga glæsíi seint á degi.

vib austur gnæfir sú hin mikla mynd
hátt yfir sveit og höfbi björtu svalar

í himinblámans fagurtæru iind.

beljandi foss vib hamrabuann hjalar

á hengifiugi undir jökulrótum

þar sem ab gullib geyraa Frosti og Fjalar.

en hinumegin föstum standa fótum

blásvörtum feldi búin Tindafjöll

og grænu belti girb á dalamótum.

meb hjálminn skygba hvítri iíkan mjoll

horfa þau yíir heibavötnin bláu

sem falla nibur fagran Rangárvöll.

þar sem ab una bygbar býlin smáu
dreifb yfir blómgub tún og grænar grundir.

vib norbur rísa Heklu tindar háu.

svell er á gnýpu, eldur geysar undir.

í ógna djúpi hörbum vafin dróma
Skelfing og Daubi dvelja langar stundir.
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en spegilskygb í háu lopti Jjdma

hrafntinnuþökin yfir svörtum sal.

þaí)an má líta sælan sveitarblóma.

því Markaríljöt í fögrum skogardal

dunar á eyrum, breiba þekur bakka

fullgróinn akur. fegurst engjaval

þaban af breibir hátt í hlíbar slakka

glitaba blæju gróna blómum smám.
klógulir ernir yfir vei&i hlakka.

því fiskar vaka þar í öllum ára.

blikar í lopti birkiþrasta sveimur

og skógar glymja skreyttir reynitrjám.

þá cr til ferbar fákum sniiib tveimur

ur rausnargarbi hæstum undir hlíb

þangab sem heyrist öldufalla eymur.

því hafgang þann ei hepta vebur blíb

sem voldug reisir Rán á Eyjasandi

þar sem hun hevir heimsins langa stríb.

um trausta strengi liggur fyrir landi

borbfögur skeib meb bundin segl vib rá

skínandi trjóna gín mót sjávar grandi.

þar eiga tignir tveir ab flytjast á

bræbur af fógrura fósturjarbar ströndum

og langa stund ei litib aptur fá.

Qarlægum ala aldur sinn í löndum

utlagar verba vinar augum fjær

svo hafa forlög fært þeim dóm ab höndum.

Nó er á brautu borinn vigur skær
frá Hlíbarenda hám því Gunnar ríbur

atgeirnum beitta buinn. honum nær
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dreyrrauímm hesti hleypir gumi frfóur

og bláu saxi girbur yfir grund

þar mátti kenna Kolskegg allur lýbur.

svo fara báfcir brœ&ur enn um stund

skeibfráir jóar hverfa fram aÖ fljóti

Kolskeggur starir ut á Eyjasund.

en Gunnar horfir lilíbarbrekku móti

hræbist þá ekki frægbarhetjan góba

óvina fjöld þó hör&um dauba hóti:

sá eg ei fyrr svo fagran jarbargróba

fjenabur dreifir sjer um græna haga

vib bleikan akur rósin blikar rjóba.

hjer vil eg una æfi minnar daga

alla sem gub mjer sendir. Farbu vel

bróbir og vinur. Svo er Gunnars saga.

því Gunnar vildi heldur bíba hel

en horfinn vera fósturjarbar ströndum.

griramlegir fjendur flárri studdir vjel

fjötrubii góban dreng í heljar böndum.
hugljufa samt eg sögu Gunnars tel

þar sem eg undrast enn á köldum söndum
lágan ab sigra ógna bylgju ólma

algrænu skrauti prýddan Gunnarshólma.

þar sem ab ábur akrar huldu völl

ólgandi þverá veltur yfir sanda.

sólrobin líta enn hin öldnu fjöll

árstrauminn harba fögrum dali granda.

flihnn er dvergur, dáin hamratröll

dauft er í sveitum , hnípin þjób í vanda,

en lágum hlífir hulinn verndarkraptur

hólmanum þar sem Gunnar sneri aptur.

J. M.
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III. Fáein atriði lír sögu Islands.

1. Frá byggingu landsins.

Mabur er nefndur Naddoddur; hann var víkingur hinn mesti,

og stabfestist í Færeyjum, meí) því hann átti hvergi annarstaðar

fribland. Hann vildi cinhverju sinni vitja Færeyja frá Noregi, en

varí) sæhaíi til íslands; hann kom ab Austfjör&um, þar sem Reyí)-

arfjall heitir. Ilann sá ekki mannabygbir, dvaldi skamma hríb

vib landií), og kallabi Snceland.

þvínæst er nefndur Garðar Svafarsson
,

sænskur ab ætt.

Hann fór ab tilvísan móbur sinnar framsýnnar ab leita Snælands;

kom hann ab Horni hinu eystra, og sigldi norbur um landib, og

gjörbi hus í firbi þeim, er hann kallabi Skjálfanda ;
þar nefndi

hann Húsavík, og var þar um veturinn. Hann sigldi fyrstur

manna umliverfis ísland, og sá ab þab var eyland ;
kallabi hann

þab Garðarshólma.
Hinn þribji, er kom til íslands, var Flóki Glámsson, dottur-

sonur Hörða-Kára í Noregi. Hann fár af Hörbalandi ab leita

Garbarshólma ; Ijet hanu frá sjer 3 hrafna, er hann blötabi, *

hafi og ÍIÖ hinn síbasti í átt til landsins, var hann því kailabur

Hrafnaflóki
;
kom hann austan ab Horni

,
og sigldi vestur um

Reylcjanes og Faxaflóa og inn á Breiðafjörð

,

og tók land vib

Bardaströnd %

, var hann þar um vetur. þeir fjelagar gengu um
vorib norbur á fjöll, og sáu fjörb, fullan af hafísum ; nefndu þeir

því landib ísland, en fjörbinn ísafjörð. Flóki lastabi landib, en

fjelagi hans, Þórólfur smjör, lofabi þab sem mest; sagbi smjor

drjiípa af hverju strái, en Herjólfur sagbi kost og löst á. Flóki

nam síbar Flókadal í Fljótuni, og bar þar beinin ab lokum.

Landnámsfebur landsins eru þeir kallabir íngólfur ogLeifur

(Hjöricifur) ; þeir voru ættabir af þelamörk í Noregi. Ingólfur

var Arnarson, Björnólfsonar, eu Leifur var Hróbmarsson, Hróalds-

sonar; þeir voru fóstbræbur, og hinir göfugustu menn; voru þeir

í hernabi meb sonum Atla jarls hins mjófa. Gjörbust þeirósáttir

vib sonu Atla jarls, og drápu tvo þeirra, og fóru þá ab leita

íslands, er Garbar og Flóki liöfbu þá fundib fyrir skemmstu.

Voru þeir einn vetur í Alptafirði austan á landi, og hurfu þa

aptur til Noregs. Ár 874 fóru þeir bábir aptur til Isiands, og

skildu, er þeir komu nærri landinu; skaut íngólfur fyrir borb

öndvegissúlum, og tók íngólfshöfða ,
en Hjörleif rak vestur fyr*r

land. Ilann gjörbi skála hjá Hjörleifshöfða

,

og var þar um

vetur, en þrælar hans drápu hann, og flýbu síban út í eyjar, ei

síban eru kallabar Vestmannaeyjar
, því þeir voru Vestmenn-

Ingólfur fann öndvegissúlur sínar vib Arnarhól

,

og bjó í Reyk-
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javfk
;
hann naxn land miili Ölfusár og Hvalfjarbar, og var fræg-

stur landnámsmanna, er hann kom hjer aft <5bygðu landi og bygbi

tyrst landið til langframa. Hans son var Þorsteinn
y

fa&ir Þorkels
rnána, lögsögumanns, föbur Þormóðar allsherjargoba. Margir

frændur hans byg&u í hans lanclnánii: Þórir haustmyrkur í Sel-

vogi, Moldagnúpssynir i Grindavík, Steinunnur hin gamla á

Rosmhvalanesi
,
og ffeiri.

Haraldur hinn liárfagri lagbi land alit undir sig í Noregi
í Hafursfjar&arorrustu, 875; leitu&u þá margir menn á burtu nr

Noregi, þeir er þar höf&u verií) í móti honum, og föru margir
vestur um haf, en sumir sí&ar til íslands, þött sumir færi af

öbruin orsökum.

Hinir helztn landnámsmenn voru : Skallagrimur Kveldúlfsson
,

ía&ir Egils. Hann fór til íslands meí) Kveldúlfi, fö&ur sínum,

878, en Kveldólfur Ijezt í hafi, og var kista hans látin fyrir borb,

en hann hafbi lagt svo fyrir, ab Skallagrímnr reisti bú þar sem
toötuna bæri ab landi; var þab at) Borg á Mýrum, og reisti

Skallagrímur þar bú. Námu margir sí&an Iand í Borgarfirbi meb
öans rábi. Ketill liœngur son Þorkels jarls nam land milli

Þjórsár og Markarjljóts ,
og margir mikilsháttar menn. Hann

bjö ab Hofi , og var fabir Stórólfs á Hvoli
,

föbur Orms hins
sterka. Örlygur kom úr Suöureyjum, aí> rábi Patreks biskups;

bann bjö ab Esjubergi á Kjalarnesi. Ofeigur kom frá Naumdæl-
afylki; hann var fabir Þorgcirs goUnis

,
föbur Njáls á Berg-

þörshvoli. Ingimundur gamli nam Vatnsdal
,

og bjö á Hofi.

Helgi magri nam Eyjafjörð allan, og bjó í Kristsnesi ; hann
trú&i á Krist, en hjet á. þór til harbræ&a og sæfara. Þórólfur
fáostrarskegg nam Brei&aijörb, og gjörbi bæ á Hofstöðum

,
og

nefndi nesife Þórsnes
,
og haf&i átrúnab á felli því er hann kall-

Hclgafell. Geirmundur heljarskinn
,

son Hjörs konungs,
var herkonungur mikill; hann nam land vib Brei&aíjörb frá Fá-

^einsá til Klofasteina
,
og bjó fyrst í Búðardal, en sí&ar á Geir-

'^undarstöðum
; hann haf&i 80 írelsingja, og 4 bú á Vestíjörbum,

°g fór á milli þeirra me& 80 manna. Auður hin djúpauðga ,

ekkja Óleifs hmta
y
konungs áírlandi, nam Dalalönd

;
lmn gaflönd

öbum 8kipverjum sínum, og eru Miðdalir vi& þá kenndir. Kollur
nam Laxárdal

,
oh var kalla&ur Dalakollur ;

hann var fabir

ttoskuldar. Aubur var göfugust þeirra kvenna, er hjer námu
*Önd. þá er hún var gömul orbin, baub hún vinum sínum til

Veizlu, og gaf þeim gjafir, og rjebi heilræfei, og kvafe þafe vera
nrb sitt, og andafeist í því. Þorbjörn loki nam Djúpafjörð\

bonum eru Sturlungar komnir afe langfefegum. Þuríður
sundafyllir nam Bolungarvík

,
og setti Kvíarmið á ísafirfei,

°6 gátum vjer um þafe lijer afe framan. Önundur trje-
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fótur nam Kaldbalisvík
, Kólbeinsvik og Byrgisvík; bann var

langafi Grettis hins sterka. Skinnabjörn nam Miðfjörð ;
bans

son var Miðfjarðarskeggi . Haraldur hringur nam Vatnsnes,

Eyvindur auðkúla Svínadal
, Avar Langadal

,
Hólmgöngu-

máni Skagaströnd

,

og Eyjólfur örn Laxárdal . Sœmundur
binn suðureyski nam Sæmundarhlíð í Skagafirfci; Þorbrandur
örrekur Silfrastaðahlíð , og var höföingi mikill; bann bjó ab

Þorbrandsstöðum

,

og ljet alla ferbamenn fara meb klyfjar um
eldbús, og bafa mat heimilan. Brúni binn hvíti, son Háreks

Upplendingajarls
, bjö á Brúna-stöðum

; Þormóður binn ramnii

nam Siglufjörð
;

Gunnólfur binn gamli Ólafsfjörð ;
Bárður

slítandi Hörgárdal
;

Þórir pussasprengir Yxnadal
;

bans son

var Steinrauður binu rammi
, er bót vann vib meinvættum;

Þórir snepill nam Fnjóskadal, og bjó ab Lundi, og blótabi

lundinn. Eyvindur

,

son Loðins önguls, nam FlateyjardaL

Bárður, son Heyjangurs-Bjarnar, nam Bárðardal; Vestmar og

Úlfur Beykjadal; Böðólfur Grimsson Tjömnes. Þorsteinn hviti

keypti land af Eyvindi vopna

,

og bjó ab Hofu Lýtingur nam
Vopnafjarðarströnd ; Hálcon nam Jökuldal og bjó ab Hákonar-
stöðum . Konur máttu þá ekki nema meira land, en leiba inætti

um kvígu tvævetra vorlangan dag milii sólsetra; Þorgerður, ekkja

Asbjarnar Heyjangurs-Bjarnar-sonar, leiddi kvígu sína undan

Tóptavelli, og nam lanb { kring um Ingólfshöfða, og bjó ab

Sandfelli . Ketill hinn ftflski og ættmenn hans bjuggu á Kir-
kjubœ ; þar máttu heibnir menn ekki bua. Asgeir kneif nam
land milli Lambafellsár og Seljalandsár

;
bann var fabir Ög-

mundar
,
fóbur Jóns biskups. Herjúlfur bygbi Vestmannaeyjar.

Flosi, son Þorbjarnar bins gaulverska, nam Rangárvöllu eystri;

bann var móbur-fabir Brennu-Flosa . Ketill einhenti nam
Rangárvöllu lnna innri; frá honum er Þorlákur biskup helgi

•

Loptur Ormsson nam land fyrir vestan Þjórsá; hann fór þribja

hvert ár til Noregs ab blÓta til hamingju sjer. Bröndólfur og

Már Naddoddssynir námu Hrunamannahrepp ; Ketilbjörn gamli

nam Grímsnes og Laugardal, og bjó ab Mosfelli ; var bann

íöburfabir Gissurar hvíta, og er margt stórmenni frá honum
komib. Hann var móburfabir Geirs goða.

Allir landnámsmenn þessir böfbu numib lönd fyrir 900, en

um 930 var byggingu landsins lokib, þó bæir hafi ijölgab eptir

þab. Höfbingjar þeir, er námu landib, tóku sjer bjerub tii um-
rába, og köllubu landnám sitt; var sii bjerabaskipan fyrst hjer

á landi. Opt leýfbu þeir öbrum bustabi í landnámum sínum.

Flestir voru landnámsmenn norskir ab kyni, þó sumir þeirra

kæmu frá Skotlandi, írlandi, Subureyjum eba Orkneyjum.
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2. Frá Gofeum.

Hinir fyrstu yfiruienn á Islandi voru Goðarnir
; höfbu þeir,

^ver í sínu hjerabi, bæbi stjdrnarvald og dámsvald, og stýrbu

hofum og helgisibum, sveitarmálefnum og fleiru. þeir lögbu

h a. m. lag eba verb á varning kaupmanna, skipu&u dtlendum
nrönnum í vistir, er þeir voru vetrarlangt í hjerabinu, og höfbu

umsjón meb heyjafla manna og matbjörg. þeir áttu frjálst ab

kvebja þingmenn sfna til fylgdar vib sig, hvort þab var heldur
hl þings, til ab fylgja þeim ab málum, eba til ab veita vígsgengi.

Go&orbin voru þannig til orbin, ab höfbingjar þeir, er bygbu
Jandib, urbu, eins og eblilegt var, höf&ingjar hver í sinni sveit.

Þeir og nibjar þeirra reistu hofin, og hjerabsmenn þeir, er sóttu

^elgistabinn, urbu þessvegna ab greiba gobunum hoftoll. Eptir
ab alþing var sett, ribu gobarnir til þing3, til ab annast þar

þarfir sínar og manna sinna, og var þá eblilegt, ab hjerabsmenn
veittu þeim ab málum þeirra. Ennfremur voru þab gobarnir,

er nefndu dómendur tii ab dæma mál þingmanna sinna, og önnub-
»st mál þeirra ab alþingi. Hib æbsta dómsvald haffei alþingi

lögsögumabur
,

er var oddviti eba forseti þingsins. Iíverjum

manni var frjálst ab segjast í þing meb hverjum goba, er hann
vildi, en ef þab var gobi í öbrum landsfjórbungi

,
skyldi hann

Jýsa yfir því fyrir lögsögumanni, en Iiann lýsti á alþingi. þannig
var vald gobanna allmikib, og máttu þeir í mörgum greinum
heita einvaldir yfir hjerabsbuum sínum, er urbu ab ldýba bobi
eg banni gobans. þegar vjer þessvegna tölum um frelsi lands-

ms á þessum tímum, þá er þab einkum ab skilja um þab, ab
cnginn útlendur höfbíngi liafbi þá nein ráb á landinu, en afe hinu
Jeytinu var laugt frá því, a& allir rjebu, eba tækju verulegan þátt
f landstjórninni , enda er þess eigi kostur ab svo sje í raun og veru,

eba meir en f ímyndaninni. þrælar og herrar voru hjer á
landi eins og þá var títt í öbrum löndum.

Vald gobanna hvarf jafnsnemma og frelsi landsbua, eba um
satna leyti og litlendir höfbingjar tóku ab fá ráb á landínu. þegar
&ákon konungur hinn gamli tók ab reyna ab koma landimi

Undir sig, freistabi hann meb ýmsu móti ab ná yfirrábunum yfir

goborbunum. Eitt hib fyrsta tiltæki hans í þessa átt var þa&,

.
a& hann eignabi sjer arf hins fræga sagnaritara, Snorra Slurlu-

xonar, er var veginn ab undirlagi konungs, og kalla&i konungur
ffl mannaforræbis hans. þegar Hallvarður gullslcór (1262— 64)
fekk loksins íslendinga til a& gangast undir skattgjafir á íslandi,
S(5ru allir höfbingjar þeir, er goborbin áttu, konuugi eib, og er
þab svo ab skilja, ab þeir hafa þá gefi& á konungsvald ríki sín

23
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og rjettindi þau, er þeir höfðu yfir þingmönnum sínum. Eptir

þaí) hjeldu hofbingjar hin fornu goborö sín sent ljen eba sýsUi

af konungi.

3. Frá Aiþingi.

þegar er landib by^bist, voru þing sett f hverju hjerabi,

þar sem inál hjerabsbua voru útkljáb. Síbar var sett þing f

fjórbungi hverjum, er kallab var fjdrbungsþing; voru samcigin-

leg mál ii r hverjum íjórbungi leidd þar til lykta. þegar þing

var sett í fjórbungi hverjum, kjöru menn tílfljót ,
af ætt Hörba-

kára, til ab setja allslierjarþing, og segja upp lög fyrir allt landib.

Var lögsögmabur kjörinn, og álping sett ár 930. Svo var ákvebib,

ab 3 þing skyldu vera í fjórbungi hverjum, en 3 gobar í hverju

þingi, nema í Norblendingafjórbungi
;

þar voru þingin 4, og

goborb fyrir þá sök 12. þrjár tylftir skyldu sitja ab dómi f

hverju fjórbungsþingi, og kaus hver gobi sinn mann í clóm.

Framan af var cigi nema einn dómur á alþingi, er öll mál

af landinu máttu í koma; enda var enn svo, ab menn sóttu

mörg mál í hjerabi, en alþing var mest til löggjafar. Ár 965
voru fjórbungadómar settir á alþingi; voru þeir fluttir til al-

þingis, og settir þar á einn stab samt. Fjórbungadóma þessa niá

álíta sem yfirdóma, þar sem mál ur hverjum fjórbungi máttu

koma, er fjórbungsþingin í hjerubunum voru enn háb.

Hin helzta stofnan á alþingi var þá lögrjettan, og mun þab

helzt hafa verib vegna lagasetninganna, ab alþing var sett, því

eigi mátti lög gefa í hjerubunum fyrir landib allt, en ein log

skyldu allir hafa. í lögrjettu sátu fernar tylftir; kusu 12 gobar

á Norburlandi eina tylft, en þeir 9 gobar, er voru í hvoruin

hinna fjórbunganna, sína tylft hverir. Lögrjettan bar nafn af því,

ab hun skipabi öllnm lögum í landinu, og er hun allt annab en

dómarnir. Njáll endurbætti hana síbar, um leib og hann fekk

settan fimtardóm, er var hæsti rjettur Iandsins.

Lögrjettumenn skyldu kjósa lögsögumann á alþingi í byrjun

þings. Lögsögumabnr helgabi þingib, sagbi upp alla lögþáttú

og þingsköp, hvert suraar; hann lýsti sýknu manna ab lögbergi?

o. s. fr. Lögsögumabur var kosinn til þriggja ára. Urskurbur

iögsögumanns um þab, bvab lög væru, var órjiifanlegur, og þ^
r

sem vafi var á, hvort eitthvab væri logmætt ebur ekki, var setíb

til hans farib, og árskurbi hans Iilýtt orbalaust. Logsögumabur

fjekk 3 hundrub vabmála af logrjettufjám fyrir starf sitt; bann

átti einnig sektir allar hálfar, er dæmdar voru á alþingi fyr,r

þingvíti. Hinn fyrsti lögsögumabur var Hrafn Hœngsson. Alþiu«

var haldib ár hvert á PingveUi vib Öxará.
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þegar vjer hugleifeum þing þetta, sem í mörgum greinum
var ágætt, og hin bezta stob aiirar rjettvísi og sibgæba, og alls

þess, sem bezt var í laudinu, |)á megum vjer ab vísu viburkenna,

ab þab hafði nokkra galla. Staburinn, sem þingifc var sett á,

þarsem vígi var gott, bendir þegar til anda þess tíma, þegar þab
var sett. þingib var í mörgu lagab eptir því, sem tíbkast hafbi

í Noregi, og eins lög þau, er vibtekin voru. Lagasetningin var
íib vísu í mörgu abdáanleg á þeim tímum, en opt voru mál sdkt
af kappi, og rjebi þab á stundum eigi miimstu, ab fjölmenna
sem mest, og fá sein flesta til ab veita ab málinu. Er þab hin
hezta skemmtan ab lcsa t. a. m. um þingib, er kallab var hib

nikla, og stób 1002, er þeir Mörbur Valgarbsson sóktu þá ab
sök, er stóbu ab Njálsbreunu, en Eyjólfur Bölverksson varbi, og
ónýtti sókn Marbar. Var þórhallur Ásgrírnsson, er numib hafbi
lög af Njáli

;
Yeikur í fæti, og gat ekki verib á þingi ab raálum.

Var til hans sent jafnóbum og Eyjólfur ónýtti sóknina, og gat

hann borgib inálinu, þangab til Merbi varb þab á, ab láta dæma
]nálib án þess ab Flosi hefbi nefnt þá 6 menn úr dóminum, er

honum bar ab nefna. Nefndi þá Eyjólfur votta, og ónýtti dóm-
inn, og allar abgjorbir þeirra. En þórhalla brá svo vib, ab hami
fcók spjót og risti ut ur fæti sjer, og gekk som óhaltur á þing,

°g vo þegar víg. Barbist þá þingheimur allur, unz þeir Snorri
9oði

, Skcipti Póroddsson og Hallur á Síbu gátu komib gribum
n* Lagbi Hallur son sinn, Ljót, er veginn var á þinginu, og
var hib bezta höfbingjaefni, ógildan, ef sættir kæmist á. Sæltust

þá allir, nema Kóri Sölmundarson og Þorgeir Skorargeir.

þingib hafði hib æbsta löggjalarvald og dómsvald í landimi.

^amkoma þessi var iiátíbleg mjög, er höfbingjar landsins komu
þ^r meb vibhöfn mikilli og fjölmenni, og settu viturleg og hag-
íelld lög, og dæmdu mál manna meb spekt og rjettsýni. þab
Va* einnig þing þetta, er lengst stób á móti ánaub konungsvald-
sins. þab sáu og Noregskonungar, og reyndu þeir því meb öllu

*nóti ab veikja afl og álit þingsins. I Járnsíbu, sem fyrst var
lögleidd á fslandi, skyldu 140 menn kvaddir til þiugreibar. En í

óónsbók er tala þingmanna minnkub ab helmingi, og skyldu þeir vera
^4. Enn fækkabi tala þingmanna, og vaíd og álit þingsins

niinnkabi smámsaman; enda hvarf snemma dómsvald í ýmsum
niálum undir klerka og biskupa, og síbar hvarf ab mestu leyti

^Óggjafarvald þingsins og hib æbsta dómsvald undir konung og
valdsmenn hans. Loksins varb alþing ekki annab en nafnib eitt,

°nda hnignabi dáb og dugnabi ab því skapi í öllum greinum.
^oksins var þab aftekib um síbastlibin aldamót, eptir ab þab hafbi
stabib í 9 hundrub ár.
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4. Kristin trú lögtekin.

Flestir landnámsmenn voru iieiönir; þ6 )iai‘a sumir baft

kristna trú, og eru vottar þess örnefni þau, er kennd eru vxfo

kirkjur og krossa. I Kirkjubæ, eystra, hafa jalnan búib kristnir

menn. Um 980 kom FriÖreliur biskup til Jslands, og boöaöi

krrstna trú; dvaldi hann hjer nokkra vetur, og varb lítib ágengt;

Iivarf sí&an aptur. Ár 996 sendi Ólafur konungur Tryggvason

Stefni til íslands me& kristnibob. Stefnir var á íslandi um
veturinn, og bobafei trú; brugbust menn illa vib bofeskap hans,

og var á alþingi leitt í lög, ab frændur hins seka skyldu sækja

hann um go&gá á þingi, og köllubu menn kristnina fræiidasköaun.

Pangbrandur prestur kotn til íslands 997; hann var 2 vetur á

íslandi, og f<5r um land allt og skírbi allmarga; túku þ<5 sumir

kristnibo&inu enn allilla, einkum á Vesturlandi. En er þang"

brandur kom til Noregs, skýrbi hann Ólafi konungi frá mein-

gjörfcum íslendinga vi& sig;'kvab hann þá vera svo fjölkunniga,

ab jorÖin, spryngí í sundur undir hesti hans, og sylgi hestiun-

Jiá varb Olafur konungur rei&ur, og ljet taka alla íslenzka menn,

er þar voru, og setja í myrkvastofu
,

og ætla&i þá til dráps*

Gengu þeir Gizur hvíti og Hjalti Skeggjascn, er þá voru þar,

og í miklurn mctum lijá konungi, fram fyrir hann, og bubu a&

leggja sig í vcb iyrir landa sína, og fara ut. tii íslands, og boba

þar trií. Konungur túk því máii vel. Ljetu þeir Hjalti þá í bai,

og sigldu til íslands. En er þeir komu til þings, ribu krístnír

menn, vinir þeirra, í móti þeim, og xi&n þeir me& fylktu li&i *

þing. Heibnir menn böf&n og fylkt fyrir, og lá þá nær, ab allur

þingheimur rnundi berjast. Daginn eptir gengu hvorirtveggju til

lögbergs, kristnir tnenn og heibnir, og sög&ust hvorir úr lögum

vib a&ra, og kjöru kristnir menn Hall af Síou til lögsögumanns

íyrir sig. Urbu þá <5hlj<5ö svo mikil aö lögbergi, ab engi heyrÖi

mál annars. Þorgeir frá Ljúsavatni var þá lögsöguma&ur. Sí&u-

hallur fekk þa& af honum, ab hana seg&i upp Jögin, þótt hann

hei&inn væri. þorgeir tókst á Jiendur þetta mikla vandamál;

lá hann til jafnlengdar, og breicldi feld á höfub sjer, svo engt

mabur
,
mátti vlí> hann rnæla. Ilinn næsta diig gcngu menn til

lögbergs; s<5ru [>á allir aö halda lög þau, er þorgeir segÖi upp*

Kvaö þorgeir þá upp lögin. »>þaÖ er upphaf laga vorra,« mælt*

lianu, »at> allir menn skulu kristnir vera hjer á landi, og trúa »

einu guö, Fööur, Son og Anda helgan, en iáta af allri skurö-

goöavillu, bera eigi út börn og eta eigi hrossaslátur; skal fjÖr—

baugssök á vera, of víst veröur, en ai' leynilega er meö fariö>'

þá skal vera vítalaustn. Sagöi hann og upp drottinsdagahald og

íostudaga, Jóladaga og Páskadaga, og allra hinna stærstu bátíöa*
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HeiSnir raenn þáftust nd sviknir, en eigi mátti ab gjöra, og var

þá trdin í lög leidd, og menn gjörbir kristnir hjer á landi; þaí)

var á Jönsmessudag 1000 árum eptir Krists fæbing. En þött

kristin tru væri lögtekin, voru flestir kristnir aS eins afc nafninu,

og eymdi Iengi eptir af heiÖninni.

5. Ástand Islands eptir að kristni var iögtékin.

Um það ieyti, að kristni var lögleidd, var ásíand landsins

hib áiitlegasta. þá var hin söguríka öld, og gjör&ust þá margir

þeir tilburbir
,

er hinar merkustu sögur skýra frá, svosem Njála
og Laxdæla. pá voru þessir nafnkenndir menn uppi: Þomióður
allsherjargoði

,
son þorkeís Mána, fyrir sunnan, og afkomecdur

Ozurar
,

bróÖur Ingólfs; Refur hinn ‘gamli í Brynjudal, Þorhell

trefill í Svignaskarbi, Þorsteinn Egilsson á Borg, Ólafur pá
í Hjarbarholti, Ósvífur á Laugura, og þeir synir hans; Gestur
hinn spaki í Haga, Ari Mársson á Reykhólum, Snorri goði afc

Helgafelli, Steinpór á Eyri, Þránður Ingjaldsson ab Ingjaldshóli,

Eyjólfur hinn grái í Otrardal, Asmundur
,

fabir Grettis á Bjargi,

Asgeir ab Asgeirsá, Miðfjarðar - Skeggi ,
Þorkell krafta gobi í

Vatnsdal, Starri í Goödölum
,
Þorvarður í Asi, Arnór kcrling-

urnef í Miklabæ, Vallncdjótur í Svarfabavdal, Vígaglumur á

Þverbrekku; Elenni hinn gamii í Saurbæ, Guðrnundur binn
ríki á Möðruvöllum ;

Þorgcir goði ab Ljósavatni, og hafbi lögsogu,

synir hans Höskuldur aö Vöglum og ÞorJeell hákur ab
Oxará

; Ófeigur ( SLvibum , Þorkell Geitisson í Ivrossavík,

Ejarni Broddhelgason ab Hofi, Eóimsteinn ab Bossastöbum,
Eallbjörn hinu sterki ab Heydöium, Flosi Þórðarson ab Svína-
felli, Rallur ab fivottá á Síbu, Ketill Sigfússon á Mörk, Njáll

Bergþórshvoli
,
Jömndur gobi í Dal, Hjalti Skeggjason í

Þjórsárdal, Asgrímur í Tungu, Gizur hvíti ab Mosfelli, og fleiri.

liinn forni kjarkur og atorka og frelsisást var enn í- blóma hjá

þjóbinni, eri villusibir heibninnar hurfu smámsaman fyrir hinum
^gætu boburn og anda kristinnar trdar. Um þessar mundir voru

Islendingar hinir mestu siglingamenn
,

og voru þeir víba frægir

fyrir hreysti og atgjörfi. þeir námu larní á Grænlandi, og fundu
lyrstir manna Ameríku er þeir köllubu Vínland (Leifur heppni),
þátt siglingar þangab legbust síbar nibur, og landib fjelli í gleym-
sku aptur, þangab til Kóldmbus fann þab ofarlega á 15 öld.

Oandstjórn var þá hjer hin bezta og reglulegasta. k 15 öld-

voru líkauppi margir menn, lærbir og leikir, er hefbu verib

framdrskarandi menn á hverjum tírna, og bjá hverri þjób, sem
Peir hefbu verib. Slíkir menn voru þeir Snorri goði

,
Skapti

lögsögutnubur, Einar Þverœingwr, Gizur hvíti
,

Hjalti Skeggja-
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8on og <5tal fleiri af leikraönnum; Islcifur og Gizur biskupar, Scc-

mundur fróí>i, Ari frófci, Jón Loptsson
,
og niargir abrir af klarkuni.

þab gegnir furfcu
,

hve fágæt vígaferii og styrjaldir eru, frá því

Skapti lögsöguma&ur deyr (1031) og þangab til eptir daga
Gizurar biskups (f 1J18), eba jafnvel þangab til 1150. Alian

þann tíina hefur stjórn landsins farit) ágætlega fram, og velmegan
manna verib hin bezta. þessi fagri friSartími giædcli einnig and-
legt Iíf hjá forfebrum vorurn, svo þeir tdku ab leggja stund á

bókraentir, og komust þeir svo langt áleibis á þessum stutta tíma,

ab þeir í sumum fræbura skara langt fram úr öbrum þjóbum
þeim öldum. Upphaf þessara vísinda iMcana má telja skdla þann,

er ísleifur biskup stolnabi. Um hann fer Ari l'rdM þessum
orbum: »en er þat sá hðfbingjar ok goMr menn, at ísleifr var

raikhi nýtri en abrir kennimenn, þeir er á þvísa landi næbi, |>á

seldu honuni margir sonu sína til læringar, ok ljeta vígja til

prcstaa. Voru því margir höfbingjar lærbir, og höfbu bæbi ver-

aldleg og andleg völd, því margir gobar toku prestsvígslu. Ágæt-
astir fræbimenn á þeim tímum voru þeir Ari frdbi þorgilsson,

Sæmundur frdbi Sigfusgon, og ýrasir nibjar hans (Oddaverjar) og
nibjar ísleifs biskups (Haukdælir). Seinna urbíi Sturlungar mestir

fræbimenn, einkum Snorri Sturluson
;
hefur Iiann ritab hina nafn-

kenndu bdk, er nefnist »Heimskring!a« ; og Sturla þdrbarson.

Síðara hluta 10. aldar og fyrra hhita íl. aldar gjörbust flestar

íslendingasögur, en voru ritabar ofarlega á 12. öld.

6. Frá því er ísland kom undir konung.

Öndverblega á 13. ö!d hdfst Sturlungaöld ;
þab er ófribur

sá, er stób ab kalla samfleytt í 60 ár, og þau urbu endalok á,

ab landib koinst undir konung.

Á þessum árum var svo ab kalla sífeldur ófribur, og varb

allur þorri bænda annabtveggja ab fylgja höfbingjum, er þeir fóru

herferbir, hvort sem vetur var eba sumar, eba verba fyrir her-

flokkunum, og sæta ránum og allskonar ójafnabi. Fyrst var

ófribur ]>essi railli sjálfra höfbingjanna, og varb einna afleibinga-

raest óvild sii, cr uppkoni nieb þeim frænduin SturJu Sighvats-

syni og Snorra Sturlusyni , og leiddi af tilkalli Snorra til ættar-

goborbs Sturlunga, og þar ab auki eggjanir IFákonar konungs.

Sturla reyndi því til ab brjóta undir sig land allt, og átti, hann

í raiklum deilum og ófribi, unz hann og fabir hans og bræbur

fjellu í orustu ab Örlygsstöbum 1238 fyrir þeim Gizuri þorvalds-

syni og Kolbeini unga. Eptir |>ab rjebu þeir mestu ura hríb

Gizur þorvaldsson og Kolbelnn ungi Arnórsson. Gizur fór meb

hor ab Snorra Sturlusyni í Reykholt, leitubu þeir hann uppi \
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jarfehúsi, þar er hann hafbi falib sig, og urápu hann um nótt>

árib 1241. Vatm Gizur þetta bæbi ab áeggjan konungs, og t’d

ab ná fje Snorra, er var tnikib. Orœkju Snorrason flæmdu þoir

Kolbeinn úr landi. þá hófst Párður Káhali Siglivatsson aptur

á nifiti þeim, og veittu þeir hinir Sturlungar bonum. T<5k þórbur

þá cinnig ab brjóta landib undir sig, þangab til eptir Ilaugs-

nessfund 1246, ab þeim þdrbi og Gizuri kom samau um, ab sigla

til Novegs, og láta konung gjöra um mál sín. Lengst af var

því ófriburinn tilraunir einstakra manna- til ab ná yfirrábum yfir

landinu, en á hinn bóginrt liöfbu Noregskonungar þab og fast í

huga, og gjörbu tilraunir til þess á marga vegu. Konungur skar

|>annig úr málum þeirra Gizurar og þórbar, ab hann setti þórb

Kakala yítr alit ísland (1247). En er konungi þótti hann eigi

reka vel erindi sitt, bobabi hann þórb út, ár 1250. Tók þá
konungur ab skipa fyrir um ýmislegt á íslandi, en ár 1256sendi

hann ívar Englason til ab fiytja erindi sitt meb libveizlu biskupa,

er þá voru orbnir norskir. Játabi þá allur þorri bænda í Norb-

lendingaíjórbungi ab gjalda skatt, þvílíkan, sem þeim semdi vib

ívar. Ár 1258 tók konungur þab ráb, ab gjöra Gizur þorvalds-

son ab jarli yfir Islandi, í þeim tilgangi, ab Gizur ræki því betur

erindi hans. Eti er llákoni konungi þótti Gizur sjerdrægur, cn

sjer eigi nógu hlibdrægur, sendi hann loks Hallvarb guUskó íil

íslands ár 1261. Kom þab svo fyrir fiutning Ilallvarbar, og þó
án efa enn meir fyrir þá sök, ab Iandsbúar voru orbnir |>reyttir

á ófribinum, en enginn höfbingi gat unnt öbrum ab hafa yfirrábin,

ab þeir gjörbu sáttmála vib Ilákon konung ár 1262 á al])ingi.

Sáttmáli þcssi er hinn fyrsti, er forfebur vorirgjörbu vib erlendan

höffyngja, og er liann ab því leyti undirstaba þess sambands,
sem vjer erum enn í vib konung vorn, því þá er Noregur var

síbar sameinabur vib Danmörk 1380, gengu lslendingar undir

konunga hinna sameinubu ríkja , og voru þeir enn undir Dana-
konungi, þá Noregur skildist frá Danmörku 1814.

7. Astand lslands, eptir að það kom undir konung.

þó íslendingar hefbu játab Hákoni konungi skatti
,

hjelzt

stjórn landsins á líkan hátt og ábur hafbi verib. í stab gobanna
komu sýslumenn; alþing hjelt áfram störfum sínum, og rjebi

^nn niestu um löggjöf í landinu. Hirbstjóri var yfir landinu af

hálfu konungs. En smámsaman fór nú ab dragast fjör og kjarkur

úr þjóbinni, og tildrög ab verba til eymdar þeirrar, er síbar gekk v

yfir landib. Ávallt verbur torvelt úr því ab skera, hvort aptur-

förin var afleibing konungsvaldsins, eba hitt afleibing og einkenni

apturfarar, ab landsbúar- gáfu sig undir útlendan höfbingja. ís-
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lendingar tóku nú ab. hœtta ab reka sjálfir verzlan í öðrum

löndum, er þeir höfðu gjört á hinum blómlegustu öldum. Fyrir

þá sök urbu þeir aö sœta litlum og illum kaupum af hinum

ýmsu verzlunarmonnum
,

er komu frá utlöndum. Verzlanin kom
og síbar landinu á kaldastan klaka. Síbari hluti 14. aldar er eitt

hiö sorglegasta tímabil í sögu íslands. Á Sturlunga öldinni var at>

vísu stjórnleysi eigi alllítib, qg róstusamt, iir hófi, en mann-
dómur var þá enn nokkur. Á þessu tímabili voru róstur engu

minni, og sibleysi allmikib, en manndómur minni. Eptír rán og

morb fiubi bverr höfbingi á fætur Ö&rum til konungs, og kom
aptur ab ári liðnu, sem Ijensmabur ylir meiri ebur minni hluta

landsins, til þess ab byrja aptur á nýjum ránum og morfcum.

Árin 1400—1404 gekk á íslandi drepsóttin mikla, er kölluö

hefur verib svarti dauÖL Var þá mannfall svo ógurlegt í land-

inu, ah þó 12 efta 15 færu meb líki til grafar, komu nær eng‘u'

aptur lifandi. Eptir þetta hib mikla mannfall voru niargar hinar

beztu og göfugustu ættir þvínær meb öllu títdauöar. þessi ógur-

lega plága dró mjög ilr kjarki þjóbarinnar og Öllum fram-

kvæmdum.
Mjög var árferbi misjafnt á þessum hinum fyrri öldum, eins

og hinum síbari. þegar í landnámstíö, á dögum Hákonar jarls,

varb óaldar ár svo mikib á fslandi, aÖ menn átu hrafna og

melrakka, en gamalmenni og ómagar voru víba drepnir, og hrundib

fyrir hamra. þá sultu margir menn til bana. Ár 1056 var

óáran mikil og manndaubi af sulti, var þá allt þab etib, er tönn

festi á. og svo var snjókyngi mikil, ab fíestir gengu þá til al-

þingis, Sendi þá Haraldur konungur Sigurbarson ut til íslands

fjóra knörru, hlabna meb mjöl, sinn í hvern landsfjórbung. Ar

1118, eptir ab Gizur biskup andabist, var óár’ mikib, og horföi

þá á raargan hátt ti) landaubnar; var þá manndaubi mikill; mest

var mannfallib 1120. Um þær mundir voru bændur þeir, cr

þingfararkaupi áttu ab gegna, 3800, og fóru þeir fiestir til þings,

en þó or talib ab fíeiri hafi fallib í landinu, en þeir, er á þiD©

komu; má af því rába, ab mannfaliib bafi verib allmikib. þá cr

Gubmundur biskup sat aí> stóli (1203—4) var ballæri mikib,

einkum fyrir norban land
,

svo ab 2000 manna dóu frá .vetur-

nóttum til fardaga. Ár 1226 og þareptir nokkur ár var harfr-

æri, og eldur uppi, fjell þá margt manna, einkum 1227; sendí

þá Snorri Sturluson Jón Murta, son sinn, á þingnessþing vn

sjöunda mann, og höföu þeir einn hest allir saman.

Eptir 1270 Iiófst harbindakafli mikill og mörg óáran. 127-

var vetur svo harbur og frostamikill ab fsalög voru umhverfis

allt land
;

mátti fara meb eykjum margar vikur sjáfar á ísi. el
]

i fám veibistöbum varb róib til fiskjar fyrir ís; hugbu menn þá
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afc landið mundi eyí)ast. Um 1300 voru opt jar&eldar og Iand-

skjálftar, en vetrarfar illt; fjellu þá bæbi menn og fjenafcur. 1314
var mannfall svo miki?) á Suburlandi, ab 300 lík komu til Strand-

arkirkju; veturinn áí)ur var kalla&ur Hrossafellisvetur. J339 var

landskjálfti hínn mesti í fardögum; hrundu þá ví&a hus og bæir

cyddust, en jorbin rifnabi og fjöll hröpubu. 1342 var snjóvetur

hinn mesti; lagí)i ab fyrir vetur, og hjelzt allt fram á sumar.
Varb þá fjárfellir mikill. pú var eldur uppi í Heklufjalli, í

Knappafellsjökli og í Herðubreið; Öskufall var þá miktó vfóa

um land og öár, og eyddust margar sveitir. Myrkur gjörbist þá
svo mikib um daga, sem um nætur á vetrum. þessi síbari ár

14. aldar voru jarbeldar tíbir, og sóttir, svo sem bólan, en vetr-

^rfar opt hart, þó stundum væri gott í ári. Á 15. öldinni voru
og stundum eldstippkomur og harbindi, vþó l'átt sje um ritab.

Ar 1477, þá er samkoman mikla var á Grund í Eyjafirbi, þrib-

judag fyrstan í Einmánubi
,

og Einraánabarsamkoma var
stofnuí), er talaö um undur og ógnir, er þá yfirgengu af eldgangi,

öandfalli og ösku, myrkrum, og ógurlegum dunum.

8. Frá biskupum og klaustrum,

Ár 1056 var hinn fyrsti biskupsstóll reistur í Skálholti. Hinn
lyrsti biskup á íslandi var ísleifur Gizurarson\ var hann biskup
yfir öllu Islandi í 24 ár, og var ágætur maSur fyrir flestra hluta

sakir. Kona Isleifs biskups var Ðalla þorvaldsdóttir; er svo sas:t,

& þá er ísleifur bab hennar sjer til handa, hafi fabir hennar
tekife því máli treglega. þá mælti Dalla: »Ek hefi þá metnaí)-
argirnd, fabir, at eiga hinn bezta manninu, ok hinn ágæzta son-
IQu meb honurn, er á Islandi mun fæbast«. Lauk svo, ab ís-

teifur fekk Döllu. Sonur þeirra fsleifs og Döllu var Gizur
,

er

biskup varb eptir fobur sinn, og hinn ágætasti og bezti mabur
* bá tíb á íslandi. Um hann haföi Ilaraldur konungur Sigurbsson
8agt, ab hann væri bezt til fallinn afe bera hvert tignarnafn sem
Vasri, konungs, herstjJra eba biskups. Hann hafbi lært í Her-
birbu og farib til Róms og fór hann aptur á fund páfa. er hann
ták biskupsvígslu, og var hann vígbur í Magdeborg.

Gizur biskup var vígfeur 1082, og var biskup til 1118.
^ann setti tíundarlög þau á íslandi, sem enn eru í gildi. Hann
Var sem konungur yfir landinu fyrir vinsældir sínar og skörungs-
ökap, 0g aldrei hefur hagur þessa lands stabib meb jafnmiklum

6Jóma, sem á hans dögum. þá reib drjugum hver bóndi til al-

bingis, en þó var vopnaburbur þar svo lftill, aí) eitt sinn var þar
p>eins ein stálhufa. Er þab sízt furba, þótt hagsæld og vísindi
Ila fi þá dafnab í landi hjer, er hinir beztu menn rjebu lögum og
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lofura, avo scra ]>eir Gizur, Siemundur fróbi, Jón biskup belgi

og (leiri.

A dögirai Gizurar biskups og ineb hans rabi var annar bi-

skupsstóll rei6tur á Hólum í Iljaltadal ar 1106. og var fyrstur

biskup Jón hinn helgi Ögmundarson. Hann liaí’bi farib un»

Suburlönd nieb Sæmundi fróba. í Skálholti hafa verib 43 bi-

skupar, en á Ilólum alls 37, þangabtil Skálholtsstóll var fluttur

t.il Reykjavíkur 1796, en Hólastóll nibur lagbur 1801.

Biskupar höfbu uraráb yfir kennilýb, kirkjura og kcnnslu'

raálurn. Skólar voru reistir bæbi á Skálholíi, og Hólura, og lijeld-

ust. þeir þangab til stóiarnir voru fluttir til Reykjavíkur
;

í klau-

strunum, er stofnub voru smáinsaman, voru og stunduin skólar.

Námu í skóluin þessum þeir, er prestar vildu verba, en opt var

lærdómur lftill. þeir, er raeira vildu neina
,

fóru til annara

landa: þýzkalands, Englands, Frakklands og Ítalíu, og nárau þar

vísindi, þangab til háskólinn var stofnabur ( KaupmannahÖfn á

1 5. öld.

Lengi frani eptir ölduiii bar injög lítib á því, ab biskupar á

íslandi vildu beita ofurvaldi kaþólskunnar; voru þeir allfribsamir,

og margir þeirra ágætir raenn. Leikmenn voru ab hinu leytinu

margir stórbokkar, og þoldu eigi ójöfnub af öbruin. Gubmund
biskup Arason á Hólnra, er var uppi öndver&Iega á 13 öld, ráku

þeir Sturlungar af stólnura, og höfbu hann um tfma í varbhaldi.

Jón Gerreksson, biskup í Skálholti, er ábur hafbi verib erkibiskup 1

Uppsölum, tóku þeir Teitur á Bjarnanesi og þorvarbur á Möbru-

völlum á stólnum, ljetu hann í sekk, og sökktu í Brúará; þah

var á 15. öld. Arni biskup Þorlálcsson
,

er kallabur var Staba-

Árni, var biskup í Skálholti frá 1269 til 1298. Hann var kappS'

raabur raikill og mikilmenni. Fram til hans daga liöfbu flestir

prestar veiib á vistuua hjábændum, cn bændur áttu jarbirnar og

kirkjurnar, og höfbu prestar þab eitt, er á altari var lagt. A
suraura stöbum voru höfbingjar sjálfir prestar, og þjónubu sjálfir-

Árni biskup hóf raál þau, er köllub voru Stabaraál, og voru

um forræbi biskups og afnot presta af jörbura. Biskupi veitti

þessi mál í fyrstu erfiblega, voru leikmenn á raóti, en einkuin

Rafn Oddsson. En loks varb sá úrsknrbur konungs, og erkibi-

skups í Noregi, ab þær jarbir, sem kirkjur ættu allar, skyldu vera

undir forræbi biskups, og prestura til nota, en þeira, er leikmenn

ættu hálfar, eba meira, skyldu þeir halda. þab var um 129*»

ab kennimenn tóku stabi undir sig , og hafa þeir haldm

þeira síban. Eptir þann tíma er ab rába, sem ríki klerka hah

farib vaxandi, og verba þá allar sagnir óljósar, en svo hofur vcn

í Öllura löndum, þar sera kaþólska hefur verib megnust PTlY

biskupar, þorlákur þórhallason í Skálholti, Jón Ögmundsson a
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Hólam og Gubniundur hinn góbi voru kallabir lielgir nionn, og
v ar afarmikill útrúnabur hafbur á þeini i tíb kaþólskunnar.

Eins og títt var í kaþólsku, voru munkar og klaustur á ís-

landi. 1169 stoínabi Klængur biskup klaustur ab þykkvabæ í

Álptaveri í Skaptafellssýslu. þab var munkaklaustur. Hinn fyrsti

ábóti var þar þorlákur hinn helgi; voru þar margir nafnfrægir

ábótar, og voru kallabir« ábótar í Veri«. IJndir klaustur þetta

lá mestur hluti Álptavers og Meballands. A Helgat'elli í Eyrar-
fiveit var nnnab klaustur. þab var stofuab upphaílega í Elatey

1172, en flutt ab Helgafelli 1184; undir þab klaustur lágu allar

þser jarbir, er heyra nu undir Arnarstapa umbob, og enn fleiri.

Hib aubugasta klaustur á Islandi var þó Vibeyjarklaustur; þab

fciaustur stofnubu þeir bræbur Magniis biskup Gizurarson og þor-
valdur, fabir Gizurar jarls, ár 1206. þá var hib fjórba klaustur

* Skálholtsbiskupsdæmi, Skribuklaustur, stofnab 1493. I Hóla-
stipti var miinkaklaustur á þingeyrum

;
þab var stofnab 1J35.

Annab klaustur var ab þverá í Eyjafirbi. er síbar var kallab

Mánkaþverá; þab stofnabi Björn Hólabiskup 1154. Hib þribja

var á Möbruvöllum í Hörgárdal; var þab stofnab 1295. Nunnu-
^austur voru sitt í hvoru biskupsdæmi, annab abKirkjubæ; þab
stofnabi þorlákur hinn helgi, Skálholtsbiskup, 1185; hitt var ab

^eynigtab í Skagafirbi; |)ab var stofnab af Jörundi Ilólabiskupi

« 295.

Munkarnir í klaustrum þessum ritubu upp margar fornsögur,

°g eigum vjer þeim því þab mest ab þakka, ab ýmsar sögur
v°rar hafa ekki glatast. Einkum voru þab rnúnkar í þingeyra-

klaustri, er ab þessu unnu; jarbrækt var og í þá tíb hvab helzt
3tundub í klaustrunum.

9. Frá því er siðabotin ho'fst.

A dögurn Kristjáns konungs hins þribja komst sibabótin á í

Hanmörku. Konungur vildi einnig koma sibabótinni á á fslandi;
3.ondi hann því kirkjuordinanzíu sína hingab, ár 1539. þá var

^gmundur Pálsson biskup í Skálholti; var hann inótfallinn hinum
^yja sib, og varabi presta vib honum. Hirbstjóri var þá Kláus
Mervitz

,
og umbobsmabur hans Dibrik af Mynden. Honum var

kunnugt, ab í DanmÖrku voru klaustur tekin undir krúnuna, og
v ddi því gjöra hjer hib sama. Tók hann síg því upp frá Bessa-
stobum, og kom í Vibey á Hvítasunnumorgun. Alexíus ábóti
Vir þá eigi heima, en þab, er heinia var af fólki, börbu þeir
Hiorik og ráku burt, en ræntu Öllu því er fjemætt var. Fyrir
Hitektir þessar lýsti Ögmundur biskup þá Dibrik og Mervitz
1 banni. Síbar ura sumarib fór Dibrik austur, og vildi taka
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klaustrin ab þykkvabæ og Kirkjubæ. Kom iiaun þá í SkálboK,

og átti orbakast vib biskup ótaf ránunum í Viöey. J(5n Hjeöins-

son, ráösmabur í Skálholti, safnabi þá bændum, og drap Dibrik

þar, og þá 9 meun, er meb honum voru. Mervitz kenndi Og-

mundi biskupi víg þessi. og kærbi liann fyrir konungi. Ar 1541

kom Kristófer Hvítfeld hingab til Jands á tveimur herskipum}

hafbi hann fullkomib umbob af konungi. J>á var ögmundur
blindur orbinn. og búinu ab iáta af biskupsembætti , en Gizur

Einarsson var vígbur til biskups ári ábur. Gizur bafbi farib

utan til þýzkalands, og kynnst þar sibabótinni, og unni henni

mikib. Kristðfer fdr meb flokk manna austur aÖ Hjalla í 01-

fu3i; þar var þá Ögmundur biskup Jjjá systur sinni, Aldísi; tók

hann Ögmund, og flutti subur á herskip sitt annab. Lofabi hann

þó biskupi lausn, ef hann Jjeti af hendi silfur sitt allt og jarbir

allar, en þab var stórfjc. Biskup gekk ab þeim kostum, en þá

heimtabi Kristófer af Aldísi allt þab kvennsilfur, er hun átti. En

þó hún Ijeti þaö af hendi, ljet hann ekki biskup lausan ab heldur,

heldur flutti hann til Danmerkur, og ljeztr Ögmundur biskup þar,

hálfu öbru ári sfbar , í Sóreyjarklaustri. Var þab af ótta fyrir

Hvítfeld, og fyrir fortolur og fylgi Gizurar, ab kirkjuordínanzían

var undirskrifub af kiorkum í Skálholtsstipti 1541. Konungur

sló nú eign sinni á klerkafje, dýrgripi og peninga Skálholtskirkju,

er Hvítfeld hafbi haft ut; á árunum 1547 og 1552 voru klau-

stragózin öll tekin undir konung.

Um þessar mundir liaföi Jón Arason verib biskup á Hólum
yfir 20 vetur; hann var hinn fráhverfasti sibabótinni, og Ölluro

tiltektum Danakonungs, er henni voru samfara. Gaf hann sig *

íýrstu lítib ab því, er fram fór í Skálholtsstipti, en fór sínu fratn,

og þó konungur bobabi hann á sinn fund, fór hann hvergi-

Gizur biskup ándaÖist 1548; var þá Marteinn Einarsson kosinn

biskup í Skálholti. Tók þá Jón biskup fyrir sig aÖ útrýma hin-

um nýja fciö, og hugbi ab setja Björn prest á Melstab, son sinn,

til biskups í Skálholti, og rába þannig landinu öllu. Fór hann

því heiman meb hundrab manna 1549, og reib f Skálholt. þá

var Jón prestur Bjarnason rábsmabur í Skálholti; hann fekk

njósn af ferbum biskups, og safnabi hann 300 manna. Jón

biskup nam stabar, er hann kom ab staöartíininu
, og sendi beim

meb þann boöskap, ab þeir væru allir í banni, nema þeir vildu

gefa upp stabinn, og hafa þab, er liann vildi áleggja. En er

þeir Jón prestur heyröu þennan bobskap, urbu þeir æfir, ng

bjuggust til ab verja staÖinn. Sat Jón biskup um SkálholtsstaÖ

í 5 daga, en varb frá ab hverfa, og reiö norbur vib svo búiÖ.

Marteinn biskup var eigi heima, er þetta gjörbist; sendi Jón Ara
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son sinn ab sækja hano; var hann tekian á Stafcasfcað, og fluttur

til Hdja, og hafður þar í haldi.

Arib eptir, J550, gjörbi Jóu hiskup eno heitnreib í Skál-

holt; hafði hann þá meb sjer Martein biskup. En er bann kemur
Skálholti, sendir hann brjef heim, og þab meb, ab hann muni

heim ríba, og láta Martein biskup vera fremstan, og mæta ekotum,
®f þeir vildu verjast. Jáu bryti Bjarnason vildi verjast, en Mar-
teinn biskup baub honum þá ab gefa upp stabinn. Fór Jdn bi-

®kup þáheim í Skálholt; ogvar þar viku meb lestrum og söngum,
og víg&i aptur alla kirkjuna, en gröf upp lík Gizurar biskups, og
Jjet grafa þab utangarbs, Jyrir því ab hann væri ei kirkjugræfur

sem villumabur. Um þessar mundir mælti Jón biskup þetta:

“nú hefi jeg undir mjer Island allt, nema hálfan annan kotungs-
sou«

;
mun hann hafa haft í huga Daða Gubmundsson í Snóks-

úai og þorleif lögmann Pálsson á Skar&u þaban fór Jón í

Vibey, og rak þaban og út á sldp Lárus Múla hirfcstjóra, og alla

úanska menn er þar voru, en setti Alexíus ábóta aptur inn í

klaustrib. TJm þessar mundir Jcvab Jón biskup yísu þessa:

Víkur hann sjer í Vibeyjarklaustur

víba trúi
1

jeg hanu svamli, sá gamli,

vib Dani var hann djarfur og hraustur,

dreifíi hann þeim á flæSarfiaustur

ineb brauki og bramli.

Konungur hafbi skrifab Daba Gubmundssyní, og bebib hann
ítb styrkja Lárus Múla til ab handtaka Jón biskup, og hafa í

haldi. þetta spurbi Jón, og viidi því verba fyrri til ab taka

Uabaj fór hann því cnu ab heiman um Mikaelsmessu, 1550, vib

90 manna, en baub Borgfirbingum ab koma til móta vib sig.

Uabi hafbi safnab 80 mönnum, hraustum og vel búnum, í Snóks-
dal. Dabi átti bú ab Saubafelli; þar settist Jón biskup, og hafbi

90 Norblinga og 30 Borgfirbinga. 2. dag Oktobermánabar reib

Dabi meb flokk sinn ab Saubafelli. þoka var á um daginn, evo
«tt sá til fcrba hans; enda ijet hann menn sína tvímenna, svo
flokkur hans sýndist sem minnstur. Dabi baub mörg sæmileg
hob, en eigi varb af sættum. En er bardági hófst, hörfubu

‘hiskupsmenn brátt tíl kirkju. Biskup og synir Iians og nokkrir

^enn abrir komust í kirkjuna, og bjuggust þar um. Rufu þeir

Dabi þá kirkjuna yfir altarinu og tóku þá febga. Voru þeir 20
’úaga í haldi hjá Daba í Syóksdal, en hann Ijet sækja Kristjáu

skrifara er þá var umbobsmabur Lárusar Mula. Rjebu þeir Dabi
þab af, ab flytja þá febga í Skálholt. En er þeir komu þar,

^ólni menn aptnr nb þinga urn, hvab vib þá skyldi gjöra; þótti
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mörguoi ráö aö geyma þá til alþingis, cn öllum |)<5tti yandbæfi

á aö gæta þeirra. Mælti |)á Jón prestur Bjarnason einliverju

sinni: »eg cra fávísastur yöar allra, og þó kann jeg ráö tíl aö

geyma þá: Öxin og jöröin geyrnir þá bezt«. A þetta fjellust þeii*

Marteiun og Kristján þegar, en Daöi og Jón sýslumaöur voru

lengi tregir. þá er Jón biskup var í varöhaldi, kvaö hanri vísu

þessa

:

Vondslega hefur oss veröldín blekkt

vjelaö og tælt oss heldur frekt

ef jeg skal dæmdur af danskri slekt

og deyja svo fyrir kóngsins mekt.

þ>eir feögar voru látnir sinu í hvert hus, og sinn prestur

fengirm hverjum þeirra til aö vera hjá þeim í 3 nætur, áöur þeir

væru teknir af. 7. dag NovembermánaÖar voru þeir feögar háls-

höggnir í Skálholti; var Ari höggvinn fyrst, og varö hann vel vib

dauöa sínum; þá var Björn prestur höggvinn, og bar hann sig

mifeur. Biskupi buöu þeir líf, en hann vildi eigi þiggja, er synir

hans voru af teknir, en hann mátti eigi liefna. Var biskup þ &

höggvinn, og fór þaö ódrengilega.

En er Norölendingar spuröu þessi tíöindi
,
undu þeir þeiin

illa, og drápu um veturinn Kristján skrifara, og ýmsa Dani aöra,

er þeir máttu til ná. Ura vorib eptir komu Norblendingar meö
kistur aÖ noröan, og sóttu lík þeirra feÖga, og íluttu þau noröur

aö Hólum; voru ])au sett þar niöur meÖ mörgum sáluinessum og

harmi miklum.
Ar 1551 sendi konungur 2 herskip til íslands, og 2 IiÖfuös-

menn á: Axel Jiil og Kristófer; áttu þeir a& sækja Jón biskup

og syni hans. þeir settu Olaf Hjaltason biskup á Hólum, en

Marteinn settist^ aptur í Skálholt. Fylgdu þeir biskuparnir fram

siÖabótinni, og komst hun á aö nafninu í Ilólastipti 1551. Margt

höföu þeir höfuösmennirnir ut meö sjer af fje og gersemum Há-
lakirkju. en eignir þeirra feöga allar voru teknar undir Jíonung,

cn þær voru ærib miklar. þeir bræöur áttu 73 jaröir. Ar 15ó4

voru þeir Marteinn biskup og Jón prestur boöaöir ut sökum af-

tekningar þeirra feöga, en einkis sjerlegs er getiö um ferb þeirra.

1566 var Marteinn biskup Ioystur frá stólnum, íýrir þá sök, aö

liarm mótmælti, aö jarðir og fje kirkjunnar væri frá henni tekið*

Var þá settur biskup í Skálholti Gísli prestur Jónsson í Selárda),

og haföi biskupstíundir aö eins af tveimur sýslum, en tíundir af

tveimur voru lagÖar skólanum í Skálholtl, er var stofnaÖur 1553.

Skóli var og stofnaöur á Hólum 1552 af Ólafi biskupi.

þannig var siöabótin innleidd meÍ kappi af hálfu konungs,

en kirkjur og klaustur svipt eignum. Varö hdn fyrir þaö óvin-
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sæl fyrst iiru sinn, en landsbúum þ(5tti mikife um tiltektir konungs-

manna. Varb þd svo ab standa, en í mörgu eymdi lengi eptir

af kaþdlskurn háttum og hjegiljmn.

10. Frá stjórn og hag landsins til loka 17. aldar.

Frá .því er sibabdtin hofst, tdk mcst ab atikast kouungs-
valdib í landinu, og höfðu Iandsbuar eigi þrek til aÖ hrinda því
af sjer, þ<5 eigi skorti |)á viljann. 1563 varb su brevtiiig á ddms-
valdi lögmanna, afe yfirrjettur var skipafeur; sátu í honum Ijens-

maímr konungs, og 24 menn abrir. Rjettur þessi átti vald á,

íib breyta ddmum lögmanna. Mæltu Islendingar Icngi mdti honum,
og kornst hann fyrst á ár 1593.

Ar 1660 gjorbist Fribrik konungur hinn þribji einvaldur yfir

I^anmörk og Noregi. 1662 átti ljensmaburinn Hinrik Bjelke ab

taka arfhyllingarcib af Islendingum, en kom eigi til alþingis; var

eiburinn því eigi svarinn. Litlu síbar safnafei Bjelke lögmönnum
og lögrjettumönnum saman í Kdpavogi. Var Fribriki konungi
svarinn þar trunabareibur, og öllum ufkomendum hans í karllegg

og kvennlegg. þd bábu Islendingar þarhjá konung, ab halda
oiætti landslögum sínum fornuin, og kvábust vænta þess. Ar
1683 var landfdgeti settur hjer fyrst, og ári síbar »Stiftsbe-
falings-mabur«, en Amtmabur ár 1688. Landfdgeti átti ab
hafa umsjdn á reikningum landsins; hafði hann umbob yfir kon-
ongsjörbum og fiskiveibum konungs. Amtmabur átti ab hafa

nmsjdn um log og rjett, og þab í stjdrn landsins, er eigi heyrbi

nndir landfdgeta. Stiftsbefalingsmabur átti ab sjá um stjdrn land-
Slns alla, og einkuin andleg mál. Ab öbru leyti var stjdrn og
^óggjöf á líkan hátt og verib hafbi. Lögmenn voru enn kosnir
a f alþingi; Lauritz Gottrup var hinn fyrsti lögmabur, er konungur
skipabi, án þess alþing nefndi hann, 1695. og þátti þab nýlunda.
Lög voru Jdnsbdk og fornar rjettarbætur, og fáar skipanir Dana-
f‘Onunga. Var mikib vald lögmanna og lögrjettunnar, og eldi enn
eptir af fornu atferli, og voru margir allgóbir lagamenn. Klerkar
yoru um þessar mundir fáfrdbir margir, allt fram á daga Bryn-
jólfs biskups, en hann vandabi um lærddm þeirra.

Alþýba manna var mjög fáfrdÖ, líkt og á fyrri öld, og at-

burÖalítil til aÖ betra atvinnu sína. FÍestir menn voru þá dles-

andi, og öll þekking lttil, nema þab, er lært var bdklaust; kunnu
þó margir rím og ættartölur, og nánni utanbdkar. Manndomur
var þá lítill, og fdr ei landinu fram, þd árgott væri meb köflum^
enda var verzlanin jafnan ill, og landskuldir iiáar. Nálega allir

Voru þá undirlagöir hjátrú og teiknatrú; trúöu jafnvel höfbingjar



368 Fáein atriði úr sögu Islands.

og lærfeir menn göldrum, og var eigi iiútt um, afc þeir vseru

sjálíir grunaöir um slíkt á stundum. Alþýbumenn margir fengust

vi?) slík hindurvitni, og voru margir bronndir fyrir galdur, einkum

um miöbik 17. aldar.

Mjög var árferbi misjafnt á þessu tímabili. 1601 gjör&i

vetuv mjög harban; var hann kallabur Lurhur\ veturinn eptir

var enn hartur, og’ kallabur Píningsvetur
;

en árií> 1604 var

kallab Eymdarár. J>á voru eldar uppi ab öbru hvoru, og jarb-

skjálftar eigi sjaldan. Hin fyrstu ár 17. aldarinnar fjellu um
9000 manna af har&œri. Hinn sífcara hluta aldarinnar gjörbi mörg

ár hörb, og Qellu enn margir af harbæri.

Margir dugandi menn voru uppi á fslandi á þessu tímabili.

Af veraldlegrar stjettar mönnura voru, raebal annara, lögmabur

Arni Oddsson
,

þeir Ögurfebgar Magnús og Ari ;
Þorsteinn

Magnússon
,

er hjelt þykkvæbæjar klaustur, hinn lögvitrasti inabur;

Gísli sýsluraabur Magnmson áHlíbarenda, og þeir frændur flein

voru og ágætir raenn. En umfrara flesta menn á þeim tímum

voru þeir biskuparnir Guöbrandur Þorláltsson á fíölura (f 1627)

og Brynjólfur Sveinsson í Skálholti. Gubbrandur var £ flestu

hinn raesti skörungur og nytsemdarmabur; einkum bætti bann

nijög trlíarlíf og sibgæbi al))ýbu raeb hinum inörgu bökura, er

hann ljet prenta. Hjelt hann meb mikilli framkvæmd frara prent-*

verki því, er Jön Arason hafbi ábur koinib á stofn hjer á laudi-

Hann Ijet fyrst prenta íslenzka ritningu 1575. Hann hefur lengst

verib biskup á íslandi, í 56 ár. Brynjölfur biskup Sveinason var

biskup í Skálholti frá 1639 til 1674; hann var hinn lærbasti

mabur á þeiin tíraurn, og unni mjög vísindum, og eflbi þau á-

allan hátt. Tök hann marga fátæka menn, og menntabi

Hann bætti og á margan hátt þab, er kennidöra vibkom, og var

vandlætingasaraur vib klerka. Hann var fomraannslegur £ mörgu,

hinn mesti biisýslumabur og aubmabur. Eptir hann tök biskups-

döm f Skálholti Þórður Þorláksson
,
og var hann biskup þangao

til ár 1697; hann var lærbur vel. þá gjörbist biskup Jó?iÞor~

kelsson Vídalín
,
ræbuskörungurinu raikli; hann var lærbur veb

og látfnuskáld eitt Júb hezta, og skörungur í allri stjörn. Ept* 1
'

liann eru prjcdikanir og fleiri rit og bækur. Hann var fæddur f

Görbura á Álptanesi, 21. Marts 1666, cn deybi 30. Augustl720
f tjaldi hjá sæluhusi vib Hallbjarnarvörbur. Fyrri hluta 17. aldar

var og uppi 1lallgrimur Pjetursson, liib nafnfræga sálraaskáld,

er aldrei mun fyrnast iandsbiíum. Hann var fæddur 1614, var

prestur fyrst ab Hvalsnesi, og síbar ab Saurbæ og dö á Ferstiklu

27. October 1674; baföi bann þá legið um 10 ár í lfkþrá.
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11. Frá 18. Oldinni.

Á 18. öldinni fdr landstjdrn enn misjafnlega fram. Hinir

6 Stiptamtmenn
,

er voru öndverfclega á öldinni, stigu hjer aldrei

fæti sínum á land, nema Pjetur nokkur Paben ab eins um 6
vikur

,
og má nærri geta ab stjórn sá haíi ekki verib notasæl.

Ár 1770 var landinu skipt í 2 ömt eba umdæmi, og 1787 var

VesturumdæmiÖ enn skilib frá Suburumdæminu; varb fyrir þá
rábstöfun innanlandsstjórnin í mörgu notasælli og hagkvæmari
alþýSu. Lög voru enn hin sömu og ábur, en nú fjölgubu óbum
tilskipanir Danakonunga. Alþing var ab vísu enn vib lýfei, og
til loka þessarar aldar, og þó naumast annab en nafnib eitt, fá-

niennt og gagnslítib, og fekkst mest vib dóma. Á öld þessari

voru opt deilur miklar og flokkadrættir mebal höfbingja. Er þa&
vottur þess, ab svo harbar skærur gjörbust meb þeim Oddi Si-

gurbarsyni og meistara Jóni Vídalín, ab biskup varb ab flýja um
nótt. þröngdu yfirmenn stjórninni meb ofurkappi og deilum ab

bæta ur óskipan, og taka nær af alla lenzku, er hjer var ábur.

Fæstir hinir æbri veraldlegir embættismenn stýrbu nu sjálfir em-
bættum sínum, hcldur umbobsmenn í þeirra stab, og voru þeir

fæstir til nytsemda. Sýsluembætti voru opt seld fánýtum mönn-
um

,
enda voru sýslumenn mibur metnir en fyrrum, en umbobs-

uienn hinna æbri embættismanna og kaupmenn rjebu nálega öllu,

og var opt ótriileg og Ijót abferb þeirra vib landsbua. Mebal
annara umbóta í stjórn og löggjöf var þó sii, ab nii voru brennur
afteknar, og linab í meinamálum öllum og daubasökum.

Meb hinum helztu stofnunum Jandinu til nota á þessari

uld má telja stofnun landlækniscmbættis og lyfjabubar 1760.
Hinn fyrsti landlæknir á íslandi var hinn góbkunni Bjarni Páls-

s°n (f 1779). Ár 1766 voru fjórbungslæknar fyrst settir, og
undir lok aldarinnar urbu hjerabslæknar 4 alls. Hin önnur prent-
suiibja var sett í Hrappsey 1773. Af nefndum þeim, er skipabar

yoru til ab bæta haglandsins, var sii lielzt, er skipub var 1702.
í henni voru þeir prófessor Arni Magnússon (f 1730) og Vicelög-

uiabur Páll Jónsson Vídalín (f 1727); áttu þeir ab athuga allt

ástand landsins, og semja nýja jarbabók. Fóru þeir um mikinn hluta

íandsins, og sömdu ab mestu nýja jarbabók. Forn rit öll og skjöl,

er þeir gátu hönd á fest, fluttu þeir til Kaupmannahafnar; var
bab án efa í þeim tilgangi ab varbveita þau frá eybingu og
glötun hjer, en mikib af þeim brann í Kaupmannahöfn 1728.
Haf Árni háskólanum í Kaupmannahöfn bókasafn allt þab, er hann
átti af fornfræbum og fornsögum, og 10 þusundir dala til styrktar

þeim, er stundubu fornfræbi. Eptir þann tíma var tekib ab

prenta margar fslendingasögur, og þær konungasögur, er íslenzkir

24
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menn höit)u ritab, og hafa sögur þessar eigi minnst stutt aÖ því>

ab abrar þjóbir hafa gefií) gaum landi voru. Af fjelögum þeim,

er stofnuÖ voru á þessu tímabili, má einkum nefna »HiÖ konung-

lega íslenzka Lærdómslista fjelag«. Var þaö stofnaö af Ólafi

Ólafssyni (prófessor í Noregi og mági Benedikts Gröndals) og

stódentum í Kaupmannahöfn ár 1779; en Jón Eiriksson var

forstööumaöur þess, unz hann d<5, 1787. Fjelag þetta gaí ót 15

bindi af ritum, er í mörgum greinum eru mjög fróÖleg.

Margir aÖkvæöamenn voru uppi á öld þessari, bæöi af em-

bættismönnum og vísindamönnum. Hinn fyrsti stiptamtmaöur var

Kristján Ulrik Gyldenlöve, sonur Kristjáns konungs fimta, en hann

kom hjer aldrei. Hinn síÖasti stiptamtmaÖur á öld þessari var

Ólafur Stefánsson
;
hann varö stiptamtmaöur 1790, og var í

mörgu höföingi og busýslumaöur, og vildi efla bunaö í landinu

og velmegan. Af biskupum má einkum nefna Jón Þorkelsson

Vídalzn
,
Jón Arason (f 1796), Finn Jónsson (f 1789) og Hanncs

Finnsson (f 1796). Af lögmönnum Pál Jónsson Vídalín ,

Magnús Gíslason (i 1766) og Eggert Ótafsson . Hann var

skáld og fræöimaöur, og unni ættjörÖ siuni, og var cinn hinn

fyrsti, er vakti athygli landsbua á íslenzkri tungu og þjóöerni;

hann druknaÖi á BreiöafirÖi meÖ konu sinni og 6 börnum 30. Mai

1768.

Vísindi og menntan tóku á öld þessari litlum framforum.

Skólar voru tveir ,
eins og fyr, framan af öldinni, en kennarar

fáir og illa launaöir. Voru skólar opt eigi haldnir nema part

ur vetrum. 1785 var Skálholtsskóli fluttur til Reykjavíkur, og

1801 bauö konungur aÖ flytja skólann og stólinn á Hólum einnig

])angaÖ, og varö þar þá einn skóli og einn biskupsstóll fyrir

landiö allt.

AlþýÖu var háttaö líkt og fyr, og hoföu ílestir ímugust á

breytingum, en vovu fastir viÖ fornar venjur. Óhóf fór þó vaxandí

á þessari öld, og var þá fyrst drukkiÖ hjer kafle og hin dýrari

vín. Stjórnin reyndi á ýmsan hátt aö betra atvinnu og velmegan

í landinu; var t. a. m. stofnuö klæöaverksmiöja í Reykjavík, og

saltverk á Reykjanesi vestur, en flestar stofnanir í þá tíö hÖföu

þann galla, aö þær voru kallaÖar eign konungs
;

lciddi þaö lauds-

bua til aÖ hafa þær sjer til fjár; og viö þaÖ eyddust þær. VarÖ

þá nokkur umbót á sumum verkshætti: var nó iyrst möluö korn-

vara hjer á landi
;
gaf konungur 200 kvarnir, og hjet verölaunum

fyrir tilbóning þeirra. 'UIlar-vinna tók og framförum
;

var þá

fyrst fariö aö hafa hina dönsku rokka og vefstóla, cr svo voru

kallaöir. Net voru þá fyrst höfö til fiskiveiÖa, og saltfiskur verk-

aöur. Lög voru gefin um jarÖabætur, og heitiÖ verÖlaunum, en

iitlu munaÖi þó áfram í þá átt.
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Hagur landsbiía var optar eríibur
# á þessari öld ; stób og

verzlanin fyrir öllum þrifum, hvernig sem í ári ljet. Kaupskapar-

verzlanin, er staftib hafði frá 1602, landsbúum til hins mesta

ógagns, leib undir lok 1706. Frá þeim tíma, til 1733, varverz-

lanin seld ýmsum kaupmannahúsum
,

helzt í Kaupmannahöfn,
fyrir yfir 20,000 Rdla. árlegt afgjald. þá túku hörmangarar í

Kaupmannahöfn verzlanina á leigu frá 1743—1759, og guldu

eptir 16000 kronur. þessi verzlan var landsbúum ein hin óhag-

felldasta; er talib, ab fyrir kúgun hennar og hirbuleysi hafi fallib

um 8 þÚ3undir landsbúa af harbrjetti. Frá 1759 til 1763 eignabi

konungur sjer verzlan alla, en frá 1764 til 1774 hafbi hib svo-

nefnda almenna verzlunarfjelag einkaleyfi ab verzla hjer, og galt

fyrir 7000 Rdli. á ári. Fjelag þetta sendi hingab spillt mjöl, og
var fyrir þab sektaö um fje þaÖ, er kallaöist mjölbótar peningar,

og var aÖ upphæÖ 4400 Rdlr. Atti þá konungur verzlan alJa

fram á áriÖ 1786, en þá hófst hin svokalIaÖa frjálsa verzlan;

var hún fólgin í því, aö þá mátti hver danskur kaupmaÖur senr

vildi, verzla viö ísland, og þótti þá lítiÖ batna í urn ainn . Ár
voru þá opt horö, þó varö mest tjón af eldgosum, er jafnau
voru viö og viö á öld þessari. Eldur var uppi í Grímsvó’ínum

1716, og ári síöar í Austurjöklum; í Kötlu 1721, og KröÆu 1724,
og ávallt til 1730. þá gaus Katla 1755, og varÖ mikib tjón af.

Fjársýkin mikla, kláÖinn, brauzt út 1761, og eyddi meir/ bluta

af sauöfje landsins, þangaö til sýkinni var eytt meÖ niöurskuröi
frá 1772 til 1779. Hiö mesta tjón gjöröi þó hiö mikla eldgos

úr Skaptárjökli, er hófst 1783; varö þá hiö mesta harÖæri og
fall á mönnum og fjenaÖi. Ár 1707 geysaöi stórabóla; tjellu í

henni 18 þúsundir, og hiö bezta mannval, og enn fjellu á öld

þessari yfir 20 þúsundir af hallærum, stórsóttum og slysförum.

Á ýmsan hátt reyndu Danakonungar nú til aö ráÖa bót á
Orfiöleikum landsbúa. Ár 1756 gaf FriÖrik konungur 5. 3000
tunnur matvöru til útbýtingar og Kristjan 7. gaf fieiri en einn

skipsfarm af matvælum og timbri 1785, og bætti meÖ ýmsu móti
úr bágindum landsbúa. þá skutu og Danir, NoíÖmenn og Ilol-

setar saman gjafaíje, yfir 40 þúsundum; eru þaÖ hinir svonefndu

Kollektupeningar. Friörik konungur 5. gaf einnig stórfje til ymsra
^tofnana í landinu.

12. Frá fyrra hluta 19. aldar.

Um aldaraótin síöustu varÖ allmikil breyting á stjórnar-

háttum Islands. Eins og áöur var frá sagt, voru biskupsstólarnir

og skólarnir á Hólum og Skálholti lagöir saman og fiuttir til

Reykjavíkur, er þá tók óöum aö hefjast. Alþingi var lagt

24*
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nií)ur, en í þess stab settur 'yfirdómur í Reykjavík, Háyfirdám-

ari í honum var Magnús Stephensen
,
sonur stiptamtmanns Olafs.

Magnus var vel aí) sjer, og framgjarn, og hinn abkvœí)amesti

• mahur á öndverbri öldþessari; var þab fyrirœtlan hans ab mennta

landa sína, samkvæmt þeim hugmyndum , er þá tíbkubust í Norbur-

áifunni; tóku menn þessu misjafnlega, en allmikib varb honum
ágengt. Hann hjelt yfir 29 ár uti tímariti, er hann kallabi » Klaust-

urpóst« ; var þab hib fyrsta tímarit, er kom út ab stabaldri hjer

& Iandi. Tunga og bókfræbi fslands t<5k nú ab taka framforum.

Ár 1816 stofnubu þeir Rash
,

málfræbingur í Kaupmannahöfn,

Finnur Magnússon
,
síbar prófessor, Bjarni Thorsteinson

,
sfbar

amtmabur og konferenzráb
,

og Arni Helgason
,
síbar stiptprá-

fastur og biskup ab nafnbút »Hið íslenzka bókmenntafjelag ;«

hefur þab síban gefib ut margar merkilegar bækur. Ab smekk-

vísi og tilfinningu fyrir þjúberni unnu þeir skáldin Jónas Hall-

grímsson og Bjarni Thorarensen og fleiri. Tímarit og frjettablob

hafa nú náb föstum fútum , og 2 prentsmibjur eru settar f

landinu.

• í byrjun aldar þessarar var árferbi hart og siglingar litlar

hingab út; olli því Napoleons styrjöldin mikla, og lágu enskir

víkingar í höfunum. Á einu af víkingaskipum þeirra, sem hjer

ab landi komu, var mabur nokkur danskur, er Jörgensen hjet.

Fúr hann tii Reykjavíkur meb nokkrum mönnum enskura, vorib

1809, afsetti þar embættismenn þá, er ekki vildu gjörast hans

menn, og hlýba bobum hans, braut upp tukthúsib, er þar var, og

gjörbi tukthúslimina ab lífvörbum sínum, en nefndi sjálfan sig

verndara Islands. Reib hann þvínæst norbur í land vib fjúrba

mann, og nennti þá þvínær enginn ímúti hans vilja ab standa.

En þetta ríki Jorgensens stúb eigi all lengi, því hib sama suraar

kom hjer annab herskip enskt, og gjorbi enda á athæfi hans.

Um 1830 voru þing stofnub í Danmörku, þar sem fulltrúar

þjóbarinnaT komu saman tii ab gefa konungi ráb um stjúm

landsins og lagaskipun, og bera bænir þjúbarinnar fram fyrir

hann. Um sama leyti fúru og nokkrir íslendingar, Baldvin Ei~

narsson , Tómas Sœmundsson og Jón Sigurðsson ab gefa út

rit, þar sem tekib var fram, hve æskilegt væri, ab íslendingar

hefbu eitt þesskonar þing, og varb mönnum sinámsaman Ijúsara,

hve æskilegt þab væri. Ilinn ágæti konungur, Kristján binn

áttundi, endurnýjabi því hib forna alþingi íslendinga ár 1843, og

kom þab íyrst saman í Reykjavík ár 1845, og skyldi hafa ráb-

gefandi atkvæbi. Meb iagabobi 5. Janúar 1874 hefir alþing fengib

löggjafarvald. Á yfirstjúrn landsins er og sú breyting orbin, ab

Landshöfbingi er nú skipabur yfir landib, og einn amtraabur

settur í Subur- og Vestur-amtinu. Pústmálum, sveitastjúrn og
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hjerafcsstjórn er einnig skipab raeb nýjum iögum, og eru þau

frjálslegri.

Menntan almennings í bdklegum fræfeum er nu miklu meiri

en á hinum fyrri öldum
;
þarámdti hefur kunnátta í öllum verkn-

abi enn tekií) litlum framförum, og þau vísindi, sem mest hafa

eílt framfarir þjó&anna á þessari öld , svo' sem þekking nátturu-

kraptanna, notkun þeirra, og pólitisk hagfræbi mega enn heita

ókunn; aptur hefur ab mörgu leyti vaknab löngun og hugur til

ab taka sjer fram.
* '

Vjer höfum þá yfirfarib ágrip af lýsingu ættjaroar vorrar

og sögu hcnnar, þó meb færri orbum sje
,

en vjer vildum

kosib hafa, eins og fiest er í bók þessari. Enginn fróbleikur er

skemmtilegri og nytsamari en saga ættjarbarinnar. Hun skýrir

frá uppruna og æfikjörum febra vorra og mæbra, og hver þjób

kemst þá fyrst verulega til afvitundar um sjálfa sig, crhunhefur
lesib sögu sína. Uppörfun og abvörun blasir þar vib á hverju

blabi. þegar febur vorir og mæbur þekktu sinn vitjunartíma,

þegar þeir gálu sig sjálfviljugir undir gubs menntandi handleibslu,

og gættu skyldna sinna vib gub, sjálfa sig og ættjörb sína, þá
brást eigi fribur og farsæld, en er þeir lifbu sjálfrábu og spilltu

lífi
, og gengu á vegum sjálfra sín, þá tók eymd og ógæfa ab

geysa yfir. Hin bezta tilhögun og hinar beztu stofnanir geta eigi

til lengdar veitt starfsama hjálp í þessu; þeirra ákvörbun er ab

vinna ab þvf, ab hver geti tálmunarlaust tekib sjer fram. Engiri

löggjöf getur gjört hinn lata starfsaman, hinn eybslusama spar-

öaman, og ofdrykkjumanninn hófsaman. þetta getur abeins orbib

fyrir krapt þann, sem býr í hverjum einum; þab ávinnst meb
góbum vana, fremur en meb tómum lagabobum.

Stjórn landanna er optast spegill þeirra einstaklinga, sem
mynda þjóbina. Su stjórn, sem er á undan þjóbinni, hverfur

aptur; su, sem er á eptir, verbur ab þokast fram. Eptir ebli

náttúrunnar fara lögin og stjórnin eptir lífi þjóbanna, eins og
yfirborb vatnsins heldur sjcr lárjettu. Heibarlegum landslýb er

stjórnab heibarlega, fárábum og spilltum óheibarlega. Tign og
styrkur ríkisins er minna komib undir skipaninni, en lífi hinna

oinstöku; því þjóbin myndast af mönnunum, og menntanin er

komin uudir framförum karla þeirra og kvenna, sem mynda rnann-
Ijelagib. Sönn ættjarbarást og mannást kemur því eigi svo mjög
fram

í því, ab breyta fornum lögum, sem í hinu, ab styrkja hina

Gmstöku til ab taka sjer fram meb frjálsri starfsemi. Framför
þjóbanna er ávöxtur af ástundun, þreki og rábvendni einstakra

manna, einsog ógæfa þeirra kemur af atorkuleysi, eigingirni og
lÖstum hinna einstöku.
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þaí) varSar þessvegna mikla minna, hvernig oss er stjornah

af öfcrum, en hitt, hvernig vjer stjdrnum oss sjálfir. þab er hinn

bezti kostur hinnar frjálsu stjdrnar, ab hiin venur hinn einstaka

á, ab hugsa og breyta sjálfur. Sá er eigi mestur þræll, sem
hefur harbstjórn yfir sjer, heldur hinn, sem er í ánaub fávizkunnar,

spíllingarinnar og Iastanna
;

úr þessari ánaub getur engin stjdrn •

arskipan leyst. Hvrningarsteinn frelsisins cr skaplyndi hins cin-

staka;fþab er harbstjdrn, sem raskar skilningarebli hins einstaka.

f>ab eru framurskarandi menn af Ölíum stjettum, scm gjöra þjdb-

irnar sælar og frægar; þeir eru stríbsmenn hinnar sönnu menn-
tunar; þar sem þeir hafa engir verib, eru þjobirnar villtar; þar

sem þeir hafa fáir verib, eru þær umkomulitlar. Hver mabur
og hvcr kynsldb byrjar ab vísu nýtt líf, en tekur jafnframt vib

arfi frá hinum libnu kynsldbum, sem hitn á ab auka og ávaxta

fyrir hinar dkomnu. þetta er hinn alvarlegi sannleiki, sem xjer

ekki megum gleyma. Stundum ineb sönnutn vísdómi og sib-

gæbum ab vinna ab því, ab þeir, sem eptir oss koma, verbi sælli

en þeir, sem á undan oss hafa verib. Allir geta tekib og allír

eiga ab taka þátt í þessu mikla verki. Eptir hendingum gubs

orba hefur líf vort einnig áhrif á þá, sem hjeban eru farnir, og
vjer eigum allir ab birtast fyrir ddmi gubs, þar sem þab verbur

leitt í Ijds, hvort vjer höfum geíib oss á vald gubs menntandi og

og frelsandi nábar, eba varpab henni frá oss.

Bondalíf.

(Rrot úr Búnaðarbálki E. 0.)

*

Otal leit jeg sem lystir saddi,

ljdbab þab ei nje talab fæ,

þá morgunrobinn gebib gladdi,

gyllti fjöll, engjar, tun og bæ,

jeg fdr ab reisa bygb og bú;

blessabist allt, sem gjörbi eg nú.

Sdlin brauzt fram úr frænu skýi,

fegurb veraldar lýstist öll

;

allt var á beztum bldma stigi,

blikabi gras um rakán völl,

náttdaggar knappa silfri sett,

smaragbar voru í hverjum blett.



þá geislum skaut ur gluggum hifna,

gnatabi hrygb og sást ei par,

ásján jarbar nam endurlifna,

öll náttúran sem blúmstur var,

opnub snerist vib sdlarljos

sýndi vellukt og hunangs ús.

Meinlausir þankar ganginn greiddu,

gjörbu þeir stutta villuleib,

þangab á götuleysi leiddu,

lukkan hvar fyrir sat og beib

ab skipun Gubs í grænum dal;

gengur þab fram sem verba skal.

Opnabist land til fjalla frammi,

fæturnir uppab gengu bratt;

búlstab leit jeg í breibum hvammi,
byggilegan, og þab var satt!

huginn mjer sagbi: hjer er nú
hamingju vænt ab reisa bú.

Hvab sem land prýba kallast kunni

komib var hjer í eina sveit:

hálitab blúm í hverjum runni,

heilylmub grös og jörbin feit,

húlar, vellir, ávöxtub lyng,

vötnin og fuglar allt um kring.

þeir sungu hver í sfnum nútum,

svo þar var lyst ab hlýba til,

saklausum ásta saddir hútum
svo gekk þeim skepnum allt í vil;

makar samfara firrtir pín,

flöktubu kringum hreibrin sín.

þeir prísa Gub, sem gaf þeim fæbu,

gjörvöllum húpnum sagbist vel;

sífelt höfbu þeir sömu ræbu,

sýndi þar tungan hjartans þel.

0! þau fallegu fjabradýrl

farsæld og unan hjá þeim býr.



í vatni fiska sá jeg sveima

sinnisljetta meb sporbaköst,

þar áin íor til dss ab streyma

af þeirra busli gjörbi röst,

yfirhöfn sumra svo var glæst

silfri efea gulli komst htín næst.

Vænt er ab kunna vel ab btía,

vel a& fara meb herrans gjöf,

hans verkum sjer í hag ab snúa,

honum þakka fyrir utan töf,

en sjer og öbrum gjöra gott,

glebjast og forsmá heimsins spott.

Ó þu blessub forsælan fríba,

sem frib og lyst og nægbir ber!

vel má jeg í þjer una og bífca

eins og Gub hefir lofab rajer;

hjá þjer er aubur ekki par

utan til snöru og þvingunar.

Ó ! ab búendur finndu og fengju

forsæiu þessa á hverjum bæ,

til sinnar vinnu glabir gengju

Gufes undir blessun traustir æ;
tí ! ab nytsamlegt ættu bland

alls, sem gefur vort föburland.

Látum oss ei sem gyltur grtífa,

gæta þær aldrei neitt á svig,

akarn vib rælur eikar sttífa

umhyggjulausar fylla sig;

en uppá trjeb ’þær ekki sjá,

akarnib hvaban kemur frá.

Vjer höfum títal varba vegi,

vjer höfum títal gæbakyn,

og þá líbur af lífsins degi

liggur fyrir oss sælan hin

uppá hæbum, sem aldrei þver,

í Gubi, hvaban komum vjer.
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IV. Uin lög og rjelt og framkvæmd þeirra.

a. Heimilib. Borgaralegt fjelag.

BÖrn eru slzyldug að hlýða foreldrum sínum. Hlýbni þessf

innibindur í sjer tvennt. í fyrsta lagi hafa börn ekki leyfi til

aí) gjöra allt þab, sem þeim dettur í hug ab gjöra, heldur abeins

þab, sem foreldrarnir leyfa, eba þab sem þau vita aö foreldrar-

nir mundu leyfa. Sibsöm og g<5ð börn vita optast af sjálfum

sjer hvab þeim er leyft og bannaí); ef þau eru í efa um þab

spyrja þau ab því. Osibub börn spyrja ekki um þafe; þau vilja

ekki spyrja, til þess ab láta eins og þau viti ekki, ab þeim sjest

yfir, þessvegna fá þau hegningu. Bann og hegning er sett vegna
hinna ósibsömu; hinir sibsömu þurfa ekki ab þeir sjeu þannig

minntir á ab gjöra það, sem rjett er. þessvegna segir Páll

postuli: »logmálib er ekki ætlab rjettlátum« (1 Tim. 1,9). í

annan stab bindur hlýbnin þab í sjer, ab gjöra fuslega allt þab,

sem foreldrarnir bjóba eba ákvarba. Iiver sem er óhlýbinn lilýtur

aÖ reyna samleika þessa orbtaks: »sá sem ekki vill heyra, hlýtur

aö kenna til«. Ungbörn eru beinlínis undir valdi foreldra 0

g

fósturforeldra. þegar þau eru fermd ganga þau sjálf í þann
söfnuí), sem þau í skírninni voru tekin í. Hvert samband milli

margra manna kalla menn fjelag eba söfnuð
,

og hinir einstöku

menn eru limir eba meðlimir safnaðarins eba fjelagsins . Állir

þeir sem heyra til sömu þjób eru í slíku fjelagi, og er sá fjelags-

skapur borgara fjelagsskapur
,
en fjelagife kallast þjóðfjelag eba

+(ki
}
en hver einstakur kallast borgari.

Sjer hver borgari er í ákveöinni stjett eba stöbu, er t. a. m.
sýslumabur, prestur, bóndi, husmabur, vinnumabur og svo frv.

I hverri stjett eru yms stig; í andlegu stjettinni t. a. m. biskup,

prófastur, prestur.

Slíkur borgaralegur fjelagsskapur er mjög margbrotinn og

gjörbur af vísdómi miklum. LeiÖ þafe því á löngu ábur menn
gaetu samib fjelagsskap þenna sem bezt, og enn eru menn ekki á
ei tt sáttir um þaö, og er enn mörgu breytt. Abalreglur þær sem
Hkinu eba þjóbfjelaginu eru settar kallasfc stjórnarskrá. þab eru

ómetanleg gæ&i ab lifa í slíku fjelagi; leggja menn þessvegna
fuslega á sig allt, sem utheimtist til þess ab geta notib gæba
Pessara.

b. Yfirvöld og undirgefnir.

Allar stjettir, í hverju landi sem er, skiptast í tvo afcal-

uokka, sem eru: yfirvöld og undirgefnir. Ab skipti hljóti afc

vera til í hverju ríki, þab segir ekki einungis skynsemin og reyns-
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lan, heldur einnig Gubs orb. Fyrst kennir skynseinin þetta. Hve

opt verða nienn ekki ósáttir! Stundum ber þab til þess, aí) óskir

þeirra eru dlíkar, stundum þab, ab álit þeirra er dlíkt á ymsum
hlutum og sumir eru illviljabir og veita hinum betri mdtstöbu.

Af slíku keniur sundurlyndi, deilur og dfribur. En liver gæti

jafnab deiluna, hver gæti bælt hib illa nibur, ef engin yfirvold

væru, ef enginn hefbi rjett og vald til ab segja yfir öbrum? f>ar

sem engin yfirvöld eru, þar ræbur sá mestu, sem mestan hefir

máttinn, en þá verbur þab, ab hann brúkar máttinn til ab koma
fram vilja sínum, hvort sem hann er illur eba gdbur. þeir sem
beztan hafa viljann, eru ekki heldur einhlítir til þessa, því þá

getur vantab þrek til þe^, ab halda þeim í skefjum, sem trufla

fribinn. Stundum mundi þá og skorta þekkingu; því hve mikil

hyggindi þarf eigi til þess, ab fara rjctt meb alla? þessvegna

híjdta yfirvöld ab vera til, sem hafa bæbi vald og vitsmuni. En
jafnframt og yfirvöldin hafa þetta vald frá Gubi, eru þau undir

lögunum og eiga ab hlýba þeim.

Hib sama kennir reynslan því næst. Af öllum sögum sjáum

vjer, ab jafnan voru þab einstakir menn, sem rjebu, en allur þorri

manna hlýddi bobi þeirra og banni. A þessum tfmura sjáum

vjer hib sama. Yfirvöld og undirgefnir eru cigi ab eins í þeim

ríkjum, þar sem fullkomib skipulag er á þjdbíjelaginu, heldur

og mebal hirbingja og villumanna. Dagleg reynsla kennir hib

sama. Amtmaburinn ræbur í amtinu, sýslumaburinn í sýslunni,

husbdndinn á heimilinu, formaburinn á skipinu.

Loksins kennir heilog ritning þetta. *Sjer hver maður sje

yfirboðnum valdstjettum hhjðinn s pví ékki er nein valdstjett

til nema frá guði og pœr sem til eru
,
eru skipaðar af Guði ;

svo að hver sá sem veitir valdstjettinni mótstöðu
,
hann veitir

Guðs tilskipun mótstöðu (Rdm. 13, i—2). þessi orb líta ab

ab vísu einkum til hinna stjornarlegu yfirvalda, en eiga undir

eins vib öll sambönd. Meb þessum orbum er meint, ab valdib

sje frá Gubi, en ekki er þar meb sagt, ab öll mannleg lög og

stjdrn sje gubleg, heldur hitt, ab þab er Gubs vilji og nibur-

skipun, ab yfirvöld og undirgefnir sjeu til. » Verið undirgefnir

Drottins vegna sjer hverju af mönnum tilsettu yfirvaldi^

hvort heldur pað er konungurinn,
sem hirvum œðsta

,
eða poð

eru landshöfdingjarnir
,
sem peim

,
er af honum eru sendir

illgjörðamönnum til refsingar
,

en lofstírs peim , sem vel

breytaa . (1 pjet, 2, 13— 14.) þessi orb gefa til kynna, ab vald-

stjettin er ab hinu leytinu mannleg, breytileg og undirorpin gangi

flögunnar.
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c. Stjórnin.
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Yfirmenn ríkjanna eba þeir, sem mest vold hafa í hverju

þjóbfjelagi, eru stjórnendurnir. þeir nefnast ymsum nöfnum.
í ílestum ríkjum nefnast þeir konungar. í sumum hinum stærri

ríkjum t. a. m. Kínlandi , Rússlandi og Prús.slandi kallast þeir

keisarar. I Bandaríkjunum í Vesturálfunni heitir stjórnandinn

ríkisforseti
;

í sumum þýzkum löndum kallast þeir hertogar ,

furstar og svo frv. Stjórnandinn og þeir þjónar hans, er næstir

honum standa, kallast stjórn. Ætlunarverk stjórnarinnar er 1) ab

gefa út lögin og 2) ab sjá um ab þeim sje hlýtt, eba meb öbrum
orbum, ab sjá um ab rjetti sje framfylgt Lögin eru níí víbast

samin af stjórninni og þingunum; valdsmennirnir eiga ab gæta
þess ab þess ab þeim sje hlýtt. Embættismennirnir eru stundum
uefndir þjónar konungsins, stundum þjónar ríkisins, en þetta er

hib sama; því konungurinn er hinn æbsti þjónn ríkisins.

Allir meblimir hins borgaralega fjelags
,

ab konunginum
undanskildum

,
nefnast þegnar

;
eru þeir konungi skyldir um

hlýbni og trúmennsku. Hæfilega aubsveipni ber einnig ab sýna
Öllum embættismönnum bæbi vegna konungsins og laganna, er

hann semur eptir ósk þjóbarinnar, cn embættismennirnir gæta
þeirra landzlýbnum til hagsmuna og heilla. Sumum finnst ab

VÍ8U þungt ab hiýba stjórninni, en slíkir menn eru skammsýnir,
einrábir eba illgjarnir. Ab vísu getur stjórninni sjest yfir eins

og öllum mönnum, en hún er engu ab síbur naubsynleg, og þegn-
^rnir eiga rjetf á ab benda á yfirsjónir hennar, og hver maður
á rjett á ab leita rjettar síns, hver sem þab er, sem órjettinn

gjörir.

Ef vjer gætum þessara orba Páls postula: » Valdstjórnin
er ékki góðum verkum

,
heldur vondum til skelfingar. Viljir

þú ekki vera hrœddur við valdstjórnina
, þá gj'ör það , sem

9ott er, og munt þú umbun af henni fá, þvi hún er þjónn
Ouðs þjer til góðs«. (Róm. 13, 3. 4.) — ef vjer gætum þessa,

þá höfum vjer enga ástæbu til ab óttast yfirmennina, þab er ab
skilja

: ef vjer sjálfir höfum góba samvizku. Ef yfirmcnn beita

ofríki eba breyta móti löguuum, má kæra þá, því þeir eiga ab
hlýba lögunum eins og abrir.

d. Lög og rjettur.

Vjer gátum þess hjer ab framan, ab þab væri abalstarf

stjórnarinnar ab semja lögin og sjá um ab þeim sje hlýtt. Meb
lögunum er ákvebib, hvab rjett er. Lögin eru regla og mæli-
kvarbi viljans, hvernig vjer eigum ab vera, hvab vjer eigum ab
Sjora eba láta ógjört. Menn kynnu ab halda, ab vjer gætum af
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sjálfum oss sjeb bib rjetta og þessvegna þyrftu engin lög ab vera

til, en slíkt er misskilningur. A& vísu er opt aubvelt ab abgreina

rjett frá röngu, en opt er þab líka erfitt. Opt ber þab til ab

margir geta ekki orbib á eitt sáttir, stundum geta jafnvel ekki

tveir haft sama álit á hinura sama hlut. Hver hefir þá rjett ab

mæla? Hvers álit á þá ab -gilda? Allra síst geta þeir, sem

þræta, sjálfir skorib ilr. Margir menn verba og svo blindabir,

er þeir þeir verba ósáttir, ab þeir geta ekki greint rjett frá röngib

sanngirni frá ósanngirni, sannindi frá ósannindum.

)

í slíkum tilfellum skera lögin úr, bæbi meb reglum þeíni,

sem koma í veg fyrir rangindi og ósátt, og meb því ab skera ur

þrætunni og efla hib rjetta og meb því ab ákveba hinum þver-

móbskufulla hegningu ef þess þarf vib. Hjá efasemi og sundur-

lyndi verbur ekki sneitt í samlífi manna, þegar menn t. a. m.

rjúfa heit sín og loforb eba efna þau ekki ab fullu; þegar menn

reyna ab brugga vjelar og svo frv. Af somu rökum þurfa ab

vera lög um kaup og sölu, um arfa og leigu, um verzlan og

siglingar, um tíundir og skatta, um þjófnab og misgjörninga, og

svo fr. Menn þeir, sem lagt hafa stund á ab kynna sjer til

hlítar inntak laganna kallast lögfræbingar.

Af því mundi leiba hina mestu truflan og óumræbilega eymd,

ef ekki væru til lög um öll þau tilfelli, sem valdib geta ósátt

manna á milli, þau lög, sem dómendur geta dæmt eptir mifli

manna. þab sem lögin ákvcba er engan veginn hugar burbur

einstakra manna, heldur þvert á móti optast þab, sem menn eptir

langa rannsókn og íhugan hafa fundib ab vera rjeftast og rjcttvís-

ast. Opt eru lögin ekki annab en lýsing á fornum venjum og

vibtektum, á áliti forfebranna og því, sem þeir hafa orbib sáttir

á; því fremur ber ab hafa þau f heibri. Meb þvf Iögin ákveba

þannig hvab rjett er fyrir alla, þá eru þau hin öruggasta vörn

fyrir hina saklausu; þau eru vernd hinna ofsóktu, styrkur liinna

veiku og athvarf naubstaddra. Hver sá, sem lögin áfella ekki

og samvizkan ásakar ekki, getur verib rólegur og óttalaus.

Heibnir menn sáu þab, ab öllum bar ab hlýba lögunum.

e. Um rjettindi.

þab er rjettur hvers manns ab gjöra eba láta ógjört þab

sem hann vill. þannig er þab rjettur daglaunamannsins

,

hann má rába verkum sínum og leigja sig hverjum sem hann

vill. Eiganbi hvers hlutar sem er, á rjett á, ab rába honum eptir

vild sinni, selja hann og gefa. Foreldrar hafa rjett til ab refsa

óhlýbnum börnum og svo frv.

Slík rjettindi eru mörg; sum þeirra eru nauðsynieg og ein?
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og lei&a af ákvörðun mannsins í heiminum ; sum eru þörf til þess

ab ríkib geti eílt og verndab allra farsæld. Dæmi uppá naubsyn-
ieg rjettindi er þab, ab hver mabur á heimting á, ab enginn

skabi líkama hans eba heilbrigbi; dæmi uppá rjettindi þau sem
þörf er á, er þab ab ríkib krefst þess, ab hver sá, sem fasteign

á, hati í höndum brjeflega sönnun fyrir því, ab hann sje eigand-

inn. Naubsynleg rjettindi kallast og náttúrleg
,
en þau rjettindi,

sem eru þörf vegna heilla ríkisins, kallast borgaraleg rjettindi.

þab er ríkisins æbsta takmark, ab hin nátturlegu rjettindin verbi

borgaraleg.

Vjer höfum þannig nátturlegan og borgaralegan rjett til þess
ab heimta af öbrum mönnum, ab þeir efni vib oss hcit sín; en

borgaralegan rjett höfum vjer tii, ab krefjast þess, ab þeir stýli

loforbin á tiltekinn hátfc, meb ákvebnum orbum og í viburvist

tiltekinna manna.
Öll rjettindi mannsins nefnast frelsi. Frelsib er fólgib í

notkun rjettindanna
,

eba í því, að hver einn geti óhindraður
keppt að pví talcmarhi að fullhomna sjálfan sig og verða sœll

°g þannig uppfyllt sína höllun í hinu mikla ríhi Guðs.

|>ab er hin helzta skylda ríkisins, ab* efla og vernda þetta

fretsi sjerhvers borgara, og þab verbur meb því ab ríkinu sje rjett

°g vel stjórnab, þab er, ab gób lög sjeu samin og eptir þeim
gengib meb rjettvísi og afli. I lögunum er sein sje allt inntak

frelsisins eba öll riettindi borgaranna nákvæmlega tekin fram og
ákvebin og stjórnin hefir gætur á því, ab enginn víki frá þessum
ákvörbunum.

En tii þess ab hver einn borgari geti óáreittur notib þessa
frelsis, verbur hann ab sætta sig vib þab, ab lögin í sumum
greinum takmarki nautn þessa, því enginn einstakur getur heimt-

ab hann sje hinn eini sem nýtur frelsisins; hann hlýtur ab
láta sjer lynda ab abrir njóta þess Iíka. Slík takmörkun á frelsi

tíemur mjög opt fyrir í daglegu lífi, þó menn veiti því litla eptir-

tekt. þá er menn, t. a. m. mætast á mjórri götu, verbur annar
^vor ab víkja úr vegi. þetta er takmörkun á frelsinu, en svo
Wtil, ab lögin geta hennar ekki. þar á mót getur þetta sannfært
°S3 um, ab meiri takmörkun á frelsinu verbur ab eiga sjer stab.

Sjerhver skattur er þannig veruleg takmörkun á frelsi því ab
róba eigum sínum; en skattar hljóta ab greibast, ab öbrum kosti
götur fjelagib ekki atabist. þegar vjer því gjöldum skatt, þá
s^ppum vjer nokkru af frelsi voru til þess ab geta því óhultar
ootib hins annars frelsis.

Meb því lögin lofa nú hverjum manni ab vernda frelsi hans,
þú hljóta þau undir eins ab leggja þá skyldu á hvern og einn,

hann ekki skerbi frelsi annara. ÖIi rjettindi hins einstaka



382 Um lög og rjett og íramkvajmd þeirra.

leggja öbrum skyldur á herbar. Sá rjettur sem jeg hefi til ab

ráöa ytír eigum mínum gjörir öbrum þaö ab skyldu ab rýra þœr

ekki. Nokkrar af skyldum þessum eru svo áríbandi fyrir velferb

almennings, ab ríkib átelur og hegnir sjálfkrafa, ef skyldur þessar

eru rofnar. Svo er uin þjófnab, mcinsæri, vjelar, morb og fleiri

lesti ; öbrum yfirtrobslum hegnir þab því aÖ eins ab einhver kæri

og beibist bjálpar þess, t. a. m. ef æra einhvers er meidd, ei

loforb eru ekki haldin eba metin eru áreittir. Öll þau afbrot,

sem ríkib hegnir ótilkvatt, kallast opinber máj eba sákamál

;

hin

þar á móti kallast prívatmál eba einkamál. Almennt getum vjer

sagt, aÖ ákæra af hálfu ríkisins eigi sjor staÖ í þeim rnálum, þar

sem lögin ákveba opinbera hegningu.

AÖalinntak þess, er vjer nú höfum sagt, er þvíþetta: enginn

getur lifaÖ ánægbur og farsæll eba náb sinni jarbnesku ákvörbun,

ef hans eölilegu rjettindi ekki eru tryggÖ meb lögum, en þessi

dýrraætu rjettindi getum vjer abeins öblast í borgaralegu fjelagi

eöa skipulegu ríki.

Öll rjettindi má greina í 2 meginflokka J) hin uppruna-

legu cöa þau, sem bera manninum beinlínis af því hann er

settur af Guöi í heiminn meö þeim eiginlegleikum og þeirri

ákvorÖun sem hann hetír, og 2) hin áunnu rjettindi, eÖa þau,

sem hann ööiast meb því aÖ komast í samband vib aöra.

f. upprunaleg rjettindi.

Til þeirra rjettinda, sem beinlínis bera hverjum manni, af þv *

hann er maöur, heyrir fyrst. og fremst rjettur hans til ab halda

óskertu lífi og heilsu. þcssvegna ákveba lögin, aÖ þeir sem skaba

líf cba heilsu annara, skuli sæta refsingu, fjárútlátum, varöhaldi,

betrunarhússvinnu, eba hafa fyrirgjört sínu lífi, eptir því hve

mikiÖ afbrotiÖ er. þar er auk verður sá,er þannig skabar annan?

skyldaÖur til ab borga þeim sem hann skaÖar, kostnaÖ þann, sem

leiöir af hjúkrun hans
,
aö bæta lionum atvinnumissi og sársauka.

Fyrir utan vörn þá, sem slíkar ákvarÖanir veita, ber ríkiÖ uni"

hyggju fyrir lífi og lieilsu manna meö því, aö setja lækna

lyfsala og sjúkrahús.

Til þessara rjettinda, sem spretta af cðli voru, lieyrir enn-

fremur rjettur til aö krefjast þess, aö enginn skeröi æru vora.

þab er ab skilja rjettur til þess, ab enginn meb orbum, látæ 1

eba verkum sýni oss þá óvirbingu, sem vjer ekki böfum vero-

skuldab. Rjettindi þessi eru mjög áríbandi, því hvernig getu r

embættismaburinn iialdib Jieirri virbingu
,
sem hann þarf ab ha a

í stöðu sinni, ef hver einn má ab ósekju bera á hann aÖ han»

sje hirbulaus, láti bera fje á sig cÖa því um ifkt? Eba hvermg
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geta menn stundab atvinnu sína, et' þeir eru sviptir virðingu og

trausti annara? þessvegna íikveba lögin ymsa hegningu vib

slíkum rangindum. Ef menn hafa ofbeidi og hótanir vib em-
bættismenn, varhar þab hegningarvinnu allt ah 6 árum. þeir

sem smána embættismenn, er þeir gegna embætti sínu, skulu

sæta fangelsi eha sektum. Ef menn meiÖa æru annars manns og

skerba virbingu lians, varbar þab sektum frá 10 til 200 rdla. eba

einföldu fangelsi. Sje þab gjört á prenti, varbar þab einföldu

fangelsi ekki skemur en 3 mánabi eba sektuin ekki minni en 50
rdlrn. þau óviburkvæmilegu orb eru og dæmd ómerk, ef sá

krefst þess, sem misbobib cr.

Undir hin upprunalegu rjettindi heyrir almennur rjettur til

þess ab ávinna ný rjetlindi efea auka rjettindin og frelsib, eins og
tnenn vilja eba geta, án þess a& ska&a abra eba þjóbfjelagib.

Slík aukin rjettindi ávinnast á tvcnnan hátt, annaöhvort meb
því ab ganga í þab samband vib abra, sein sviptir þá rábum á

Bjálfum sjer t. a. m. meb því ab leigja þá, eða menn tengja

þannig vib sig einhvern hlut, abrir hafa ekki ráb yfir honum
framar, t. a. m. ef menn kaupa einhvern hlut eba fá ab gjöf.

g. áunnin rjettindi.

Hib helgasta og almennasta samband, þar sem hin áunnu
tjettindi koma fram, er heimilis lifið. þab innibindur þrennskonar

sambönd, þab er: samband milli hjónanna , milli foreldra og
barna

,
og milli hússbœnda og hjúa.

Um hjiiskapinn eru margar ákvarbanir í lögunum. Til þess

óreyndir inngangi ekki svo hátíblegt samband, er þab bobib

karlmabur skuli ekki vera yngri en 20 ára, en kvennmabur
ekki yngri en 16 ára. I ymsum tilfellum er hjuskapur bannabur,
svo sem milli hálfsystkyna, stjúpforeldra og stjápbarna, for-

eldra þeirra og barna. þab er og harblega bannab, ef einhverjum
kæmi til hugar ab eiga systur eba bróbur, Ömmu eba svo skylda.
I ymsum tilfellum verbur ab sækja um leyfi konungs, t. a. m.
ef einhver vili kvænast fóbursystir eba móbursystir, ekkju föbur-

bróbur, móburbróbur eba bróbur. Lög hafa einnig verib sett um
þau sorglegu tilfelii þegar hjón skilja. Ö)1 lög þessi hafa þann
tilgang ab vernda helgi hjuskaparins.

þab er svo eblilegt, ab foreldrar og börn eiga ab elska
hvort annab og hjálpa hvort öbru, þab er svo sjálfsagt ab börnin
hlýbi foreldrunum og foreldrarnir annist börnin ástúblega, ab
slíkt ætti ekki ab þurfa ab ákvebast meb lögum. En meb því
reynslan sýnir, hve skeytingarlausir sumir eru, þá kveba lögin
stíýrt á um þab, ab foreldrar skuli annast um uppeldi og mentun
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barna sinnna ; vanræki þau þab, má taka bornin frá þeim og vista

þau annarstabar á kostnab foreldranna. Lögin bjóba og börnun-

um ab sýna foreldrunum hlýbni, aubsveipni og virbingu, breyti

þau öbru vísi, á ab refsa þeim.

Hib þribja samband heimilisfjelagsins er á milli lníssbænda

og hjua, og eru um þab margar lagagreinir. Hjúin eiga ab hafa.

hæfilegt viburværi og kaup og abhjukrun, ef þau verba veik.

Hafi vinna fyrir hússbóndann orbib orsök veikinnar, eiga þau

heimting á ab hann kosti lækningu þeirra og annist þau. Deyi

hússbóndinn, eiga hjúin heimting á ab fá kaup sitt, ef þab er

ógreitt, fyr en flestar abrar skuldir eru greiddar. Hússbóndinn

hefir þar á móti rjett á, ab heimta hina umsömdu þjónustu og

reiba sig á hlýbni og trúmennsku hjúanna. Ef hjúib leggur hendur

á hússbóndann á þab ab sektast ab 50 rdim. Skaba þann, sem

hjúib gjörir hússbóndanum skal þab bæta. Fari hjúib burt fyrir

skildaga skal þab greiba hússbónda slíkt sem hann átti ab greiba

því í kaup fyrir þann tíma vistarársins, sem er.

Til þessara hinna áunnu rjettinda heyrir enn fremur allur

sá rjettur, sem menn fá tilkall tii, er þeir innganga cinhverja

stjett eba stöbu. Rjettur þessi er þá eins margbreyttur og stjett-

irnar eba stöburnar. þannig hefir presturinn rjett til ab incssa

og gjöra prestsverk, læknirinn rjett til ab lækna, kaupmaburinn

rjett til ab verzla og svo frv. þessi rjettindi leggja líka þ#r

skyldur á abra, ab þeir skerbi þau ekki.

Tii þessa heyra cinnig öll þau rjettindi, sem spretta af því ab

ávinna eign á einhvern hátt, t. a. m. meb kaupum, erfbuno,

skiptum, gjofum, veibiskap og svo frv. Sömuleibis heyra tii þessa

rjettindi sem spretta af samningum t. a. m. láni, vebi og fl.

heyra þar og undir hin aimennu brúkunarrjettindi, rjettur tii ab íar^

yfir land annara og fl., og loksins skababætur fyrir eigna missb

ef gjörbur er af öbrum.

Flestar reglur eru í lögum þessum settar til þess ab vernda

eignarrjettinn. þessvegna er margvísleg hegning iögb vib þjo

f

n"

abi, svikum, iliri mebferb á fundnu fje, ránum og svo frv.

t. a. m. sem býr tii ranga peninga eba sebla á ab sæta 2 tu

12 ára hegningarvinnu
;

sá sem meb ofríki sviptir skipbrotsmenn

eign sinni á ab vinna alit ab 2 árum í betrunarhúsi; sá sem

skrifar nafn annars á skjal á ab sæta 1 til 8 ára hegningarvinnu,

sá sem ber rangan vitnisburb á ab vinna 2 tii 10 ár; sú sCI

^
í kirkju stelur fje kirkna á ab vinna hegningarvinnu ailt ab 2

árum, sömu hegningu sætir sá, sem stelur frá pósti; sá sem

stelur stórgripum í haga sætir hegningarvinnu alit ab 8 árum>

sömu hegningu sætir sá
,

sera brýtur upp hús til ab stela.

Sá 8em hilmar þjófnab sætir líkri hegningu og þjóiurinn.
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Sá aem ekki lýsir fundnum munum sætir fangelsi eí)a betrunar-

hussvinnu.

Ab vítíu baunar Gubs orb og samvizkau öll slík afbrot, eu

alit fyrir þaí) eru þau því raiöur opt drýgí) af þeim
,
sem hafa

hlotiö illt uppeldi eba daufheyrst viö ámiimingum í æskuuni.

þessa vesælinga grípur hinn sterki armur laganna og er þá
optast öli þeirra aubna uti.

h, Um þaí), hver notií) geti rjettinda.

þab er aubsætt, ab hversu beinau rjett sem vjer höfum tii

ab neyta rjettinda vorra, þá missum vjer þenna rjett, ef vjer

afsöium oss rjettindunum. Svo getur og ab borib, ab vjer verbum
sviptir mörgum rjettindum, t. a. m. sá, sem verbur ab sæta

opinberri hegningu, getur misst mörg rjettiudi. þeir sem eru

ófullvebja mega ekki sjálfir nota rjettindi sín, heldur verba ab

hafa forrábamenn. Ofuilvebja er hver yngri eu 18 ára. Forrába-

meuu barna eru foreldrarnir, eu sjeu þeir dánir, er einhverætt-

iugjanna til þess settur. Forrábamenn annast uppeldi liinna dmyn-
dugu og ávaxta fje þeirra. Fjárhaldsmenn eiga árlega ab semja

reikning ytir fjárhaldib og seuda sýslumanni, en amtmabur skobar

þá reikuinga.

i. Um tryggiugu rjettinda.

Vjer sögbum hjer ab framau, ab þab væri abalskylda stjórn-

ariuuar ab gæta lagauna. Stjórnin gjörir þab annabhvort bein-

hnis meb landstjórninni og rjettargangiuum, eba óbeinlínis meb
rábstöfunum, sem efla rjettan hugsuuarhátt og sanna velferb þegn-
unua. Tvennskyns eru þau tilfelli, ab landstjórniu er ekkieinhlít;

1) þegar hegning skal á leggja, því ab hun verbur ab ákvebast
meb dómi, og 2) þegar málsabilar geta ekki orbib sáttir og láta

sjer ekki heldur nægja urskurb stjórnarinnar; þá verba dóm-
stólarnir ab dæma. þab er ætluuarverk dóinaranua, ab bera mál
Þau, aem fyrir þá er stefnt samau við greinir laganna og kveba
upp dóminn, eba ákveða, hvort menn eru sekir eba sýknir, hvort

meuu hafa rjett ab mæla eba rangt.

þegar heguing skal dæmd, höfbar stjórnin sjálf málib og
lætur yiirvaldib ákæra þann, sem uppvís er ab glæp eba grun-
aður um glæp. Slík mál kallast lögreglumál eba sakamál, og
eru höfbub móti þeim, sem drýgja morb, þjófnab og önnur óhæfu-
verk. Yfirvaldib sjer um ab dóminum verbi fullnægt.

Hib anuab tilfellib, ab menu verbi ósáttir, hlýtur opt ab bera
að a f því marga vantar vit eba vilja til ab sjá hib rjetta og sann-

25
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gjarna, og vegna þess ab mikill efi getur uppkomib, ef óvænt til-

felli bera ab höndum, t. a. m. ef áríbandi skjöl glatast eba menn
deyja íljótlega. þesskonar mál kallast privatmál eba eirikamál-

Abur en þau eru borin undir dómarann ber ab stefna þeim fyrir

sœttanefnd. Ef sættir komast ekki á, byrjar málssóknin. Op-
tast rætist hib fornkvebna: *> betri er mögur forlíkun en feit

málssákn«.

þó login banni mönnum almennt ab taka rjett sinn sjálfir,

þá leyfa þau ab verjast drjetti. Sá sem verbur fyrir árásum

má verja líf sitt og limu; ef menn geta ekki meb Öbru mdti

varib líf sitt og limu má lindesta eba svipta lífi þann sem revnir

ab skaba limu, eba svipta lífi.

Auk þessara beinlínis rábstafana til ab efla rjettindi manna,

gjörir stjárnin abrar rábstafanir og reynir ab vekja rjettan hugs-

unarhátt hjá mönnum. þetta gjörir stjórnin meb þeim rábstof-

unum, sem efla trurækni, mennlun og sibgæbi. Meb því ab gjöra

þab sem rjett er og vilja hib bezta, á hver og einn ab styrkja

stjórnina í því ab efla hib góba, en yfirbuga hib illa. Lögin

dæma ab vísu, og geta, ab nokkru leyti, heft hib illa, en þab

er ekki einhlítt. Sá eini vegur til almennrar farsældar er þab,

ab góbur vilji bui í allra hjörtum. Lögin og yfirvöldin eiga allir

ab virba, ekki af þrælsótta, heldur af dygb.
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Fimmti Kafli.

I. Yarðveizla Iieilbrigðiimar.

1. Heilbrig&i og vanheilsa.

þegar vjer höfum g(5&a maíarlyst, kennum hvergi verkjar,

getum án hindrunar hreift alla limu líkamans, notaí) augu, eyru
og nef; þegar vjer sofum vœrt, vöknum glabir og þolum breyt-
tingar loptslagsins, þá erum vjer ösjiikir. Oss ber aí> fagna og
þakka Gufci gjöf heilbrigbinnar

, en oss ber undir eins ab varast
allt, sem orsakar vanheilsu

;
því ab heilbrigbin er mikil Gubs gjöf

°g kjör hinna sjuku eru sorgleg. þeir vanheilu eru óstyrkir og
íuagnlítlir; þeír hafa Iitla inatarlyst; þá þyrstir mjög, þeir þola
enga breytingu á loptslaginu; þeir geta ekki unntó; þeir þjást

og kvfóa og eru optast óglabir. Sjukdómurinn lamar þannig mátt
þann, sem Gub hefir gefií) manninum bæbi til a?) starfa meb í

hfinu og líka til ab njáta þess.

Til ab geta haldib líkamanum heilbrigbum ver?ium vjer ab

oæra hann á mat og drykk, gæta hans meb hæfilegri varú?) og
styrkja hann meb hreifingu og hvíld. Vinna á daginn er hin

bezta hreifing, og nætursvefninn hin bezta hvíld. flina fyrstu skyld-

una er ekki svo erfitt ab uppfylla
,
þar eb vjer höfum mikla hvöt

Ih ab næra líkamann meb því hungur og þorsti minnir á þab.

Reynslan sýnir því mibur, ab mörgum gleymist ab uppfylla hinar

tvær skyldurnar. Hinn óvarkári og gleymni, gáleysinginn og

^vallarinn gæta ekki heilsunnar. Annabhvort eru þeir athuga-

íausir eba þeir ætla ab líkaminn þoli allt. Hinn lati forbast alla

áreynslu; jafnan dregur hann þab sem hann á ab vinna og leitar

sjer hættulegrar hvíldar í ibjuleysinu. Sá
,

sem er ofgjarn á

skemmtanir, eybir tímanum í ónytju málæbi og veiklar líkamann

25¥



388 Varðveizla heilbrigðinuar.

meb ósæmilegum gla&værðum. Eu afleibingarnar koma frarn

fyr eba síbar. Stundum getur ab vísu ibranin afstýrt þeim, eu

opt er hun of sein og hin lamaba heilbrigbin verbur ekki vibreist.

Hinn beinasti vegur til ab fylla allar skyldur þessar, ab

næra, varbveita og styrkja líkamaun er sá, ab stunda ab lifa

þannig aö öll hin eblilega starfsemi líkamans haldist vib, þab er

ab skilja, ab melting, andardráttur, utgufan og svo frv. hafi dtrufl-

aba rás og bæbi líkaminn allur og hver einstakur partur hans líbi

engan skort af vanhyggni eba hirbuleysi og ofþyngist ekki af neinu

vegna gáleysis eba fíknar.

2. Matur og drykkur.

Vjer neytum matar til ab sefa sultinn og drekkum til ab

slökkva þorstann. I bók þessari er ábur skýrt frá því, hverja fæbu

yjer fáum af dýrum og jurtum. En fæba sú, er yjer fáum at

dýrum, er meira nærandi en sú, er vjer fáum af jurtum. Hollast

er ab neyta af hvorutveggju
;

því ef vjer neytum kjötmatar um
of þá aukast um of vessar líkamans, einkum blóbib

, og lífsaflib

knýst áfram um of, en jurtafæbau eintóm nærir og eflir oflítib.

Ef oss á jafnan ab finnast gott bragb ab matnum, verburn

vjer ab kenna sultar ábur en vjer borbum, því »sulturinn gjorir

matinn sætan«; ef þú ertsvangur finnst þjer jafnvel hiim óbreytt-

asti matur bragbgóbur. En ef þú ert latur, ibjulaus og síjetandi

þá getur þú ekki orbib svangur. Starfsemi og lireifing í hreinu

lopti styrkir meltinguna og liressir líkamann. Einkum er hreifing

holl þegar libib er á mcltinguna, 2 eba 3 tímum eptir ab vjer

höfum neytt matar. þess ber og vandlega ab gæta ab borba ekki

of opt, ekkert truflar meira meltinguna en ab neyta matar ábur

en sá matur, sem næst var neytt ábur, er almeltur. En athugabu

líka, ab allt sem er ofmikib, skabar. ímyndabu þjer ekki ab þú
fáir því meiri þrótt, því meira sem þú borbar. Ályktan þessi

er rjett meban ekki er neytt of mikils. En sje ofmikils neytt,

þá þenst magiun ofmikib út, og sje næringin meiri en lífskraptur

líkamans getur notab til ab gjöra ab blóbi og næra meb alla

parta líkamans, þá gengur maturinn hálfmeltur burt. f>ab er

gömul og gób regla ab hætía ab borba ábur en raatarlystin er ab

Öllu sefub.
0

Ilát þau, sem maturiun er búinii til í og einkum þau, sem
hann er geymdur í verba öll aö athugast, því óaögæzla og fá-

kænska í þeirri grein hafa orbib mörguui aÖ bana. Einkum ber

meb varúb ab brúka allskonar ílát úr eir. Ab vísu má hafa

eirílát, sje þau tinuö vel ab innan. Einkum ber aÖ varast ab

hafa sýru í eiríiátum, því ab hún dregur úr þeim spansgrænu,
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sem er megnt eitur. Sje htíbin blandin blýi geta ílátin líka orbib

tíheilnæm. Er því ráblegast ab hafa matarílát tír leir, trje, járni

eba pjátri. Hver sem þab tíhapp hendir ab neyta einhvers, sem
eitur er í, á tíbar aí) drekka volga nýmjtílk, eba volgt vatn. Gott

er aí> láta nokkub af brábnu smjori í vatnib og þtí bezt ab

hræra saman vib þab nokkní) af grænsápu. þab sem mestu
varbar er þab, ab geta selt eitrinu sem fyrst upp.

Þorstinn minnir á ab drekka, og ber ab hlýba þeirri nátttíru-

hvöt. En eins og þat) er hollast ab bor&a á vissum tímum, svo

er rjettast ab drekka líka á vissum tímum. Hollast cr ab drekka

ekki mikif) fyr en nokkrum stundum eptir ab mabur hefir borbab

eba þegar meltingin er langt komin. Menn drekka til þess

ab bæta líkamanum viikva þann, sem hann missir vib títgufan

og títrás.

Vatnib er hinn hollasti drykkur og hinn eini, er menn ættu

ab drekka daglega; þab kælir, þynnir og hreinsar bltíbib og stybur

allar þær breytingar, sem fara fram í líkamanum. þ>eir sem
vinna stranga vinnu geta þurft krapt-meiri drykki, svo sem öl,

blöndu eba mjtílk, og þtí naumast ef fæðan er nægileg. fBörn og

þeir, sem vinna enga erfibis vinnu þurfa engan annan drykk en

vatn. Naumast getur þab skabab ab drekka vín htíflega á stundum
vib heimbob eba á tyllidögum, en mörgum veitir erfitt ab gæta

htífsins og naubsynlegt er þab fæstum. Ab drekka brennivín sjer

til ánægju er synd, sem hegnir sín sjálf tígurlega. Ofdrykkja

gjörir menn tíhæfa til ab vinna; htín veikir líkamann, sljtífgar

krapta sálarinnar
,

eybir efnunum og bakar allskonar eymd.

Margir hafa af ofdrykkju fengib hina verstu sjtíkdtíma: vatns-

sýki, bltíbhtísta, magakrabba, æbi og slagaveiki, og margir hafa

dáib á unga aldri. Hun er því löstur, sem allir ættu ab varast.

3. Hreint Jopt og þrifnabur.

LoptiÖ er eins tímissanlegt fyrir manninn, eins og maturinn og

drykkurinn. Vjer öndum loptinu sífeldlega ab oss og meb því

endurnærist bltíbib og helzt á stobugri rás um líkamann. þab er

því eins áríbandi, ab loptib sje hreint, eins og hitt, ab maturinn
sje hollur og nærandi. Hreint lopt lífgar hugann, styrkir og

endurnærir líkamann og veitir væran svefn. Hver sem veitir því

eptirtekt, getur fundib, hve tíþægilegt þab er, ab vera í litlu htísi

þarsem margir menn eru komnir saraan, en svo tíþægilegt sem
þab er, því skabvænna er þab fyrir heilsuna. þab er þessvegna

áríbandi, ab hreint lopt komist daglega inni hús þau, sem vjer

btíum í, en hib spillta loptib fái títrás; þessu má koma vib meb
mörgu mtíti

,
bæbi meb því ab ljtíka upp dyrum og gluggum og
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meb því ab hafa göt á gluggum. Menn skilja opt ekki af hverju

sjökdóraar koma, en þeir kocna opt af óhreinu Iopti og ætífc verí)a

þeir magnabri þar sem þaí) er óhreint.

Loptib spillist í jarbhusum, þar sera gufan lír jörbinni getur

ekki komizt út; einnig í húsum, þarsem matur er geyradur, ein-

kum sá matur, sem ólgar; þar sem föt eru þurrkub eba bolta-

dregin; þar sem Ijós brenna eba eldur íeldkerum; þar sem margir

menn eru saman komnir í litlu húsi; þar sem reykur er eba eitt

hvab þab, sem daun leggur af. Allstabar þar, sem svo stendur

á, er naubsynlegt, ab hleypa hreinu lopti ibulega inn. Einkum

ber ab hafa allt hreinlæti í húsum þeim
,

sem raenn sofa í.

Ljósib þarf hib sama lopt ab lifa á og maburinn; þar seni ljós

logar dauft má ætla ab loptib sje óhreint. Yms meböl hafa menn
til ab hreinsa loptib, en hib aubfengnasta mebal er ab hleypa

hinu hreina lopti inn.

Þrifnaður er hib bezta ráb til ab vibhalda hreinu lopti.

jþarsem þrifnabur er, þar er enginn hjegómi eba óhreinindi á lopti

og veggjum husanna og engin óhreinindi á gólfum. Gluggar eru

hreinir, rúbur gagnsæjar og hjörur á gluggum, svo þeim verbi

lokib upp. Ryk allt er sópab burt og enginn ódaunn er þar eba

óþægileg gufa. þrifnir menn þvo sjer annab hvort kveld eba

niorgun og jafnvel um mibjan dag, ef þeir verba venju fremur

óhreinir. Ab halda hörundinu hreinu ver margri næmri sótt og

eykur útgufan af likamanum, sem er svo naubsynleg. þessvegna

eru böb holl; volg böb hreinsa svitaholurnar, köld böb styrkja

þar ab auk líkamann; sjóböb eru holl þeiin, sem kirtlaveikir eru,

en þeir eru margir. Hreint lopt og; þrifnabur verbur því ekki

nógsaralega lofab, og væri þab stundab allstabar, þá mundi verba

rainna af mörgura sjúkdómum, sem nú eyba fjöri og fje raanna

og leggja marga á unga aldri í gröíina.

4. Almenn umhyggja og varúb.

Hin almenna umhyggja fyrir því

,

ab líkaminn haldist heil-

brigbur, er, eins og vjer ab framan höfum drcpib á, fólgin í því,

ab vjer meb athygli sneibuni hjá Öllu því, sem stöbvar eba truflar

starfsemi lífsaflsina. Hófsemi og þrifnabur eru því hin helztu

raeböl tíl ab halda vib heilsunni. En urahyggja þessi getur og

komib fram á yrasan annan hátt í því, sem stybur ab því, ab

líkaminn haldist í hinu eblilega ástandi. Hæfileg varúb er því

hib þribja abalmebal til ab varbveita heilsuna.

Öllum mönnum er eblilegt ab standa upprjettir; allir hinir

innri partar líkamans eiga þannig hægast meb ab starfa; þess-

vegna ætti ab venja bÖrn sem fyrst á þab. Allir hinir innri
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iíkamspartar eru á sífelldri hreifingu, hinir ytri þurfa einnig ab

hreifast. Hin bezta hreifing er sú, ab vinna líkamlega vinnu,

einkum undir beru lopti. þessvegna eru þeir, sem eru vib uti-

störf optast hraustari en þeir
,
sem hafa kyrrsetur inni. |>eir

sem ekkert starfa úti, þurfa ab ganga sjer til hressingar vib

og vib.

Af því líkaminn þarf hvíldar, mega menn ekki vinna í sífellu,

heldur verba ab taka sjer hvíld og sofa. Hollast er ab sofna

ætíb fyrir mibnætti; sá sem sefur vel er hressari og færari til

hvers starfs sein er; ofmiklar vökur gjöra því ekki gagn. En
árla eiga menn ab rísa á fætur: morgunstund hefir gull í

mund . Hollast cr ab klæbast undir eins og menn vakna. Flestum

er ndg ab sofa 6 til 8 stundir. En til þess ab svefninn geti verib

vær og endurnærandi, mega menn ekki neyta of mikils matar

ábur en þeir sofna, nje áfengra drykkja um of; menn verba

ab vera þreyttir af einhverju starfi og hafa góba samvizku.

Af því heilsan er ab miklu leyti komin undir því, ab bldbib

haldist hreint og lifandi, svo og vökvar allir, þá er þaö miklu

meir árí&audi en margir ætla, ab útgufanin fari fram meb reglu.

þab vita flestir, ab þeim ber ab varast kalda drykki og kalt

lopt, er þeir eru mjög heitir, og cins ab varast mjög mikinn liita

ef þeim er sárkalt; ab vera ekki lengi í votum klæbum og svo

frv.. En margir vita ekki, hvílíkt tjón þab getur gjört, ab vera

í ofhlýjum fötum, ab dúba höfubib um of, aö þekja sig í of

mikluin rúmfötum. þetta getur or&ið orsök ýmissa veikinda,

deyft sjón og heyrn og veiklab líkamann allan. Klæbin veita í

sjálfum sjer engan hita; tilgangur þeirra er ab verja líkamann

áhrifum loptsins ab utan, svo hann geti notib þess hita sem í

honum er; því sje loptib kaldara en líkaminn, streymir hitinn frá

honum út í loptib eptir því almenna lögmáli, er vjer höfum
ábur vikib á, en sje loptib heitara en líkaminn, vill þab eptir hinu

sama lögmáli gjöra hann jafn heitan sjer. Hollust hjer á landi

eru ullar föt. Af öllum litum á hinn hvíti litur hjer bezt vi&.

Hvítleit eba grá klæbi verja bezt miklum hita á sumrum og kulda
á vetrum, en svört klæ&i taka vib mestum hita og kulda og eru

þessvegna gagnminnst. En hverju sem vjer klæbumst ber oss
a& varast ab útgufanin stöbvist, þessvegna er þab óheilnæmt ab
yera daglega í lobnum skinnfötum.

Skilningarvitin geta veiklast: a) ef þeim er beitt um of;

t^nnig sljófgast sjónin, ef menn horfa mjög á eitthvab þegar
skuggsýnt er; ef menn horfa lengi á þab sem er mjög hvítt, svo
sem hvíta veggi e&a snjó í sólskini. b) af snöggum áhrifum;
þannig sljófgast tilfinningin í höndunum, ef þeim er haldib köldum
Yiö eici

; heyrnin dofnar af mjög mikíu háreysti og mörg dæmi
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ern þess, afc ménn hafa ovbib heyrnarlansir af mikilli skothrífe í

bardögum.
Tennurnar eru mjög árífeandi fyrir oss; meb þeim tyggjnm

vjer matinn og buum Jiann undir melíinguna, en Jiann nærir allan

líkamann. þær geta skemmst meb mörgu móti: ef menn stanga

tir þeim meb málmi; ef menn bíta í eitthvab liart, efea borba ab

jafnabi mjög lieitan mat, eí;a drekka mjög lieita drykki. Ef skel

sii, sem er utan á tönnunum skerbist, |)á eyfeast þær smám saman
og er þeim þá bætt vib allri veiki; en tennurnar eru þau einu

bein Jíkamans, sem aldrei gráa, cf þær brotna_. Hollt er ab skola

munninn úr vatni, þá er maíiur Jiefir borbab. Ef menn gætfu þessa,

sem ná liefir sagt verib, mundi tannverkur og tannveiki vera

sjaldgæfavi.

5. Ráfe í sjilkdómum og slysum.

Læknar eru til þess settir, a?> bæta Jieilsu manna; ber því

ab Jeita rába þeirra, ef sjukdám ber ab böndum. Ab vísu er

J)afe kostnabur, en öllu ber aí) kosta til þess ab varbveita lieils-

una, seni er sú dýrmætasta Gufcs gjöf. þab er ab vísu sann-

leikur, sem allir verfca afe játa, afe náttúran er sjálf sá bezti

Jæknir, og afealstarf læknisins er þafe afe styrkja bana í því, afe

luin nái afe koma fram tilraunum sínum. Tilraunir liennar eru

stöfeugt í þá átt, afe vifebalda lifinu og fjarlægja því allt, sem

því er skafelegt. Margar tilraunir j)essar eru mjög afedáanlegar.

Ef einbver partur Jíkamans, sem naufesynlegur er fyrir lífife, verfeur

veikur, reynir Juín afe koma veikleikanum á annan part, sem
ekki er eins naufesynlegur. þessvegna finnur liinn sjúki opt

verki þar sem veikin er ekki, t. a. m. í öxlum, ef lungu eru sjúk

efea lifur. Opt koma kýli á líkamanum af því, afe áhreinindi

hafa verife í bláfeinu og tekur náttúran ])afe ráfe, afe safna þeim

þar, svo þau verfei afe greptri og komist út og spilli ekki hinum
dýrmætari pörtum. Kirtlaveik born fá opt skurfur í liöfufeife, er

þafe ráfe náttúrunnar til afe koma burt cfni veikinnar; er því

varasamt afe stöfeva útferfe þcssa.

þau tilfelli koma, sem eru svo Jjettvæg, afe menn ættu afe

geta bjargafe sjer sjálfir, bera og sum svo íljótt afe, afe ekki verfeur

náfe til læknis í tíma. Allir ættu því afe afla sjer þekkingar um
mefeferfe á slíkum slysatilfellum. En um allar lækninga til-

raunir gildir sú regla, afe betra er afe reyna ekkert en þafe Bem

ekki á vife. þafe sem mestu varfear er þafe, afe náttúran sje aldrei

truflufe í tilraunum sínum.

Sár, sem skorin eru af eggjárni, og ekki eru því stærri, gráa

án mefeala á ósjúkum manni. Mestu varfear afe stöfeva blóferásina
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og má þaí) oplast meb böndum. því betur sem sárií) lykur sig

saman því fyr grær þafe
;

þarf þá sjaldan anna& en vcrja sárifc

óhTeinindum. varí'ar og miklu ab breinsa 811 óhreinindi ór

hverju sári sem er; dugir optast til |)ess volgt vatn.

Bdlgur allar í utlimum er bezt ab baba í köldu vatni, en

þaft verfeur afe gjörast. opt og lengi. þegar vcrkur kemur efea

bólga í fingur skal lialda bonnm niferi í köldu vatni efea heitu

vatni uns verkurinn er horfinn.

Ef einhver verfeur gagntekinn af frosti, skal afklæfea bann
mefe vardfe, svo hinir frosnu limir brotni ekki, leggja hann sífean

í köldu liusi á borfe efea í rám og þekja líkamann allan, nema
munninn og nefife, í þunnu lagi af snjó. Sje snjár ekki vife

liendina skal væta ullardilka í ísköldu vatni og þekja líkamann
mofe; þetta skal gjöra opt. Ef líkaminn er nii orfeinn þífeur skal

iáta hann í kalt Jierbergi og nua bann opt mcfe dukum, vættum
í köldu brennivíni. Taki liinn frefeni enn ekki afe anda, skal nua

hann mefe jurtum
,

blása lopti ofan í lungun og lialda einhverju,

sem sterk lykt er af fyrir vitum hans. Stálpfpu er líka gott afe

setja. Geti hinn sjuki rennt nifeur, skal gefa honum voigt te efea

kjötsupu.

Drukknafea menn skal þegar afklæfea, þerra allan líkamann,

hreinsa munn og nef, niia líkamann, einkum iljarnar, mefe klæfei

og hlása ofan í lungun. Menn drukkna ekki af því, afe menn
fyllist um of af sjó efea vatni, eins og sumir ætla, Jieldur af hinu,

afe lungun liætta afe þenjast ut af loj)tinu; er þafe því liife helzta,

afe koma lungunum til afe starfa. Stólpfpu og blófetöku má og
icyna. Hafi menn drukknafe á vetri í frosti skal fara mefe eins

og kal, þafe er: nua hinn drukknafea mefediikum, er vættir sjeu

í köldu vatni.

þann sein fellur í öngvit' af ólireinu lopti, skal sem fyrst

hera ilt undir bert lopt.
^
Væta skal duka í köldu vatni og ediki

°g leggja á höfufeife. A brjóstife efea hjartagrófina skal hella

v&tni
,

ediki efea brennivíni
;

einhverju sem sterk lykt er af skal

halda fyrir nefinu og afe öferu leyti fara mefe eins og kal væri.

þann sem hefir liengt sig, skal þegar skera ofan, mia háisinn
vel, leggja líkamann í lireint lopt, en láta liöfufe og herfear liggja

hærra; Jdæfei öll skulu losufe. Blófe má taka þeim, sem hengdur
er

,
og afe Öferu leyti fara mefe eins og þá, er í öngvit hafa lifeife.
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U. Sál niannsiiis.

Vjcr höfura [)egar lesib nokkub í bók þessari ura sál raannsins.

Allt scm þú hefir lesib vibkeraur reyndar sálinni, því menn lesa

og læra eingöngu vegna sálarinnar, til ab aubga liana ab þekkingu

og fullkomna alla hennar hæfilegleika. þegar þú segir jeg og

þegar þu segir sál raín, þá segir þú hib sama. þegar jeg tala

vib þig, þá talar mín sál vib þína sál meb þeim orbum, sera jog

tala, en þú heyrir.

Vjer erum skapabir í Gubs mynd, höfum anda og Ukatna,

anda og nátturu í sameiningu. Andinn er hin yfirnáttúrlega

veran, sem bærist í heimi hugmyndanna og Gubi, lifir í hinu

almenna og gjörvalla; hann er lierra jarbarinnar, finnur upp

íþrúttir og vísindi. Hann er gefinn oss af fobur andanna. Líkaminn

er af jörbunni og á ab vera verkfæri andaus. En sálin er þab

sameinandi band milli andans og líkamans. Fyrir sálina er andinn

í sameiningu vib líkamann; hún er mibpúnkturinn
,

maburinn

sjálfur. þegar vjer tölum um ódaubleik, sælu og vansælu, þá
höfum vjer einkum í huga sálina, þó andinn sje meb henni ódaub-

legur og líkaminn rísi upp. þab er sálin, sem elskar og er elskub.

Hún tekur þátt bæbi í því andlega og holdlega, hinu hiraneska

og jarbneska, hinu óendanlega og endanlega; því hún er abdáan-

legur millilibur milli hvorutveggja.

Af eiginlegieikum sálarinnar nefnum vjer almennt skynserni,

tilfinning og vilja. Af eiginlegleikum þessum er viljinn fremstur.

Vilji vor er vort eiginlegasta ebli, þab innsta í sálinni. Sumir

kunna ab halda, ab tilfinningin sje hib innsla, en allar tilfinningar,

glebi og sorg, von og ótti eru aíleibingar viljans. þab sem Gubs

orb kallar lijartað og segir ab frá því gangi lífib út, þá er þab

viljinn sameinabur tilfinningunni.

Líkami mannsins bendir meb því ab standa upprjettur og

einkum mcb andlitinu á þab, ab hann er bústabur sálarinnar og

hefir gublega köllun á jörbunni. þab er abeins í sameining vib

líkamann ab sálin getur talab orðin
,
en raeb þeim Jýsir hún því

yfir, sem hennar andi og andi Gubs mebdeila henni. Af verk-

færum sálarinnar er höndin þarnæst merkilegust; hún vinnur bin

frjálsu verk eba framkvæmir áform og ályktanir sálarinnar.

Hver skynlaus skepna er einstaklingur af sínu kyni, en sál

mannsins er óútgrundanleg eining, því hún er einkennileg mynd
Gubsmyndarinnar

,
ákvörbub til ab taka visst sæti í Gubs ríki-

Eins og sálin ab nokkru leyti fæbist af foreldrunum, svo er hver

sál nokkub nýtt, sem ekki hefir verib til ábur og ekki verbur

optar. Hún er sköpub af Gubi
,

eilíf mynd hans og hefir hæfi-

legleika til ab lifa eilífu og sælu lífi. þab er ekki af hendingu
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ab sálin hefir þann líkaraa sem hún hefir, því hiin myndar sjer

sjálf líkamann. Vjer segjura ab sálin myndi líkamann, en ekki

ab hun skapi hann eba leibi hann fram. Líkaminn Iiefir frura-

raynd, ákvarbaba mynd, sera þau líkamlegu efnin safnast eba

rabast eptir ab því leyti sera hinar ytri tálraanir hindra þab ekki;

hinn innri kraptur stundar ávalt ab yíirbuga þessar ytri tálmanir

og þeim nýju efnum, sera hann áu afláts tileinkar sjer í stab

þeirra, sem hverfa burt, rabar haun í líkamann eptir hinni upp-
haflegu raynd. Væri þessi frumraynd ekki til, þá gætum vjer

ekki sagt, ab vjer hefbum líkama, því efni líkamans skiptast um
án afláts, en frumraynd þessi, hinn eiginlegi líkami — ekki þab
í'orgengilega hold og blób, sem ekki getur erft Gubs ríki —
kemur ávalt fram á ný í nýju efni.

Hin eilífa vera raannsins, hinir upprunalegu hæfilegleikar

og einkenni
,
sem skaparinn gefur sálinni

,
er ákvarbab, svo ekki

verbur breytt; þab er hib saraa hjá öldungnum og þab var hjá

barninu. Ab hinu leytinu getur þab raikib ummyndast, bæbi til

hins betra og verra, annab hvort samkvæmt eba ósamkvæmt hinni

opphaflegu frummynd og er þar uppspretta sælunnar og vansæl-

onnar. Hib andlega ebli vort breytist bæbi meb því sera vjer til-

zinlium oss og meb því sem vjer framTcvœmum. Eins og líkami
vor andar ab sjer því lopti, sem er hreint eba dhreint, svo er

ura sálina. Hún andar ab sjer anda tímans og þess, sem er um
hverfis hana; frá barnæsku tekur hún vib mörgum munnmælum,
hugmynduin og dæmum, sem hún tileinkar sjer án þess hún
viti af. þab er þessvegiia áríbandi ab abgreina þab illa frá því

gdba. þessi abgreining á illu og gdbu var þegar bobin hinura
fyi*stu mönnum. þau áttu ab neyta af trje lífsins, ekki af skiln-

iugstrje gdbs og ills. þab var ekki þannig ab skilja, ab )au
^ttu ekki ab þekkja hib illa, en þau áttu ekki ab neyta af )ví,

ekki ab tileinka sjer þab. Kristur nefnir sig sjálfan braub lífsins

°g raeinar meb því ekki einungis kenningu sína, heldur sig sjálfan;
8dlin á ab sameinast honum í kærleikanum. En, þab sem vjer

tileinkum oss, þab eigum vjer líka ab framkvæma, og meb því

uramyndast líka sálir vorar. þab sem vjer tileinkum oss
,

full-

komnast meb því, sem vjer gjörum. Kristur sagbi: »þab er ininn
raatur ab gjöra vilja hans, sem sendi mig og ab fullkomna verk
bans«. (Joh. 4, 34.) Hann vann verk föbursins, hann var stöbugt

uudirgefinn hans vilja
f
hann gjörbi ekkert af sjálfum sjer, heldur

ullt af föburnum, og meb því dró hann til sín hina himnesku
krapta og var eitt meb föburnum. þannig hetír þab sem vjer
Glskum og þjdnum æ meiri áhrif á oss. því vjer erum ekki
ukvarbabir til ab lifa sjálfum oss eingöngu, heldur í hinu gjör-
valla og fyrir þab, í dýpsta skilningi fyrir Gub og Gubsríki.
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þannig myndnm vjer sálir vorar bæbi meb því sem vjer

tileinkum oss og meb því sem vjer gjörum; þaf) sem vjer tilein-

kum oss og gjörum verbur í eiginlegasta skilningi eign vor. Verk

vor bera ekki einungis menjar í heiminum, heldur setja varanleg

einkenni á vorn innra mann og fylgja oss þannig. þessi innri

eign sálarinnar er eins náin henni og líkaminn og getum vjer

kallab hann hinn innra eba andlega líkama. þenna andlega lík-

amann myndum vjer allir smámsaman, hvort sem vjer tokum

eptir því eba ekki. Vjer myndum án afláts þann innra klæ&n-

abinn, sem vjer ekki vörpum frá oss, eins og hinum ytra klæím-

abi, lfkamanum. þessi innri klæbnafmr er samvaxinn sálum vorum,

hann fylgir þeim, þegar þær hafa lagt nifeur þennan jarbncska

líkama og ganga inn í eilífðina. Allt er undir þvf komíf), af

hvafea efnum vjer höfum myndaft vorn innra mann, hva&a anda

vjer höfum þjónab ,
fyrir hvaba ríki vjer höfum þroskast. Ssell

er sá sem frá barnæsku tileinkar sjer þab eitt sem gott er, þjónar

Guf)i einum og fullkomnast fyrir hans rfki.

III. Guðleg opinbernn.

Vjer höfum nu lesib um heiminn. um jörbina og þat), sem

er og lifir á henni og um nokkra þá viðburbi, er orbifc hafa.

Allt þetta er óumræfeilega merkilegt og vert þess, ab vjer kynnum
oss þab sem bezt og íhugum þaf) aptur og aptur. En hib mestu-

varbandi, hif) hátignarlegasta höfum vjer ekki talab um. Jívcr

er hanriy sem hefir sliapaÖ allt , viöheldur og stjórnar öllU;

Mun sál vor lifa y þó vjer deyjum ? Hvernig getum vjer orðiö

góöir og sœlir að eilifu? þessar eru þær spurningar sem os?

varba mestu; ef vjer ekki fáum leyst ur þeim, getur engin Önnn 1
*

þekking stobab oss.

þegar vjer hugleibum allt. hif) skapaba, hljótum vjer a*

álykta ab þab hafi ekki getab orbib til af sjálíu sjer, því Öllu er

niburskipab meb óumræbilegri skynsemi og nákvæmni; þab verbur

ab vera til su vera scm heíir skapab allt þetta og skipab þ's '

svo dásamlega. þessi skapari heimsins er Guð. Hann ver&ur

ab vera cinn, því allt bendir á eina hugsjón og einn vilja»

hann verbur ab vera óumræbilega hátignarfullur og alfullkominn

,

hann verbur ab vera almáttugur
,

því verk þessi eru endalaus

og dásamleg; hann verbur ab vera alvitur
,
því hvab einstakt a

vib hib gjörvalla og hib gjörvalla vib hib einstaka; hann er al~

góður
,

því umhyggja er borin fyrir öllu; hann er eilífur, Þ VI
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hvab gat verib ábur eii hann var? hvab gæti verib, ef lianu væri

ekki lengur? Vjer þurfum því ekki ab óttaet forlög ,
sem ekki

eru til, heldur lifandi gub, sem ber föðurlega forsjón fyrir öllum
og lætur þab góba vinna sigur yfir hinu illa. f>essi sannindi eru

oss mestu varbandi aí' öllu, því hvernig gætum vjer lifab eina

stund glabir, ef sá væri enginn, sem vjer gætum treyst í öllum

hættum, falib oss í lífi og dauba?

Vjer sjáum ab sálin er annab en líkaminn, því vjer sjáum,

í*b hann heldur öllum efnum sínum, en þau taka ab leysast

sundur, er hun er vib hann skilin. Vjer sjáum ab allir líkam-

legir hlutir eru eybing undirorpnir einmitt af því ab þeir eru

settir saman af pörtum. En sálin er ekki sett saman, þessvegna

getur hun ekki dáib á þann hátt; hun hefir ekki í sjer þá naub-
syn ab hætta ab vera tih Hun getur því lifab þó líkaminn sje

dáinn; og vjer ályktum ab hún sje ódaubleg. Vjer álítum þab

dsamkvæmt vísdómi Gubs, ef hann hefbi gefib oss svo marga
hæfilegleika fyrir svo skamman tíma, sem æfi vor er, eba ljeti

hib mikla verk sitt falla nibur án þess ab fullkomna þab. Vjer

álítum þab ósamkvæmt gæbsku Gubs og kærleika, ef liann hefbi

iunrætt oss ósebjandi löngun eptir eilííu lífi, en gæfi oss þab ekkí,

cf hann Ijeti oss harma svo sárt vini vora og gæfi oss aldrei ab
8já þá aptur, ef hann ljeti marga deyja á unga aldri án þess ab

hafa reynt fognub þessa lífs, og marga á elliárum eptir þrautir

°g þjáningar. Vjer áiítum þab ósamkvæmt rjettlæti hans, því

Oiargir sem óttast hann, stríba í þessu lífi vib sorg og mæbu.

Yjer reibum oss á, ab þab líf sje til, þar sem vjer náum þeirri

fullkomnun, sem vjer ekki gátum náb í þessu stutta lífi
,

þar
öem kærleiki Gubs og rjettlæti verbur öllum opinbert. Vjer huggum
°SS vib þessi áríÖandi og helgu sannindi í sorgum og raunurn

hföins og biöjum gub ab gefa oss ab vera þab sem vjer eigurn

vera í þessu hans jaröneska ríki, þangab til vjer inngöngum
I hib himneska ríkib.

Vjer finnum ab sáliu getur ekki fundib hvíld í þessu jarb-

^eska, hún verbur ab lifa í sínum höfundi, í Gubi. Ilann er

fabir allra og elskar alla, og vill ab vjer elskum hvor annan.
þetta jarbneska líf er ferb til hins fyrirheitna, ókunna lands. Á
lörb þessari eru allir menn samferbamenn vorir, hafa sameigin-
Iegar sorgir, ótta og ógæfu ab stríba vib. Vjer tínnum ab enginn
af oss getur orbib sæll einn sjer, heldur í sameiningu vib aöra í

hinu mikla gubsríki. þessvegna eigum vjer ab hryggjast og fagna

hvor ineb öbrum, leibbeina hvor öbrum ab hinu mikla takmarki

°g abstoba hvor annan. Hugarfar þetta köllum vjer mannást
°g er liún hin helgasta skylda vór

;
hdn á ab koma fram á

heimilum vorum, á ættjörb vorri og vib alla, sem vjer getum til
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náb. þab innra líf, sem vjer lifum í GuM í triinni og bæninni

á þannig ab koma fram í hinu ytra Ifíi. þannig verbur Gufes

heilagi vilji vor vilji og vjer tökum þátt í hans mikla verki. f>ab

er röng hugmynd ab mennirnir sjeu til vegna þeirra verka sem

þeir vinna, eins og verkin væru æbri en þeir sjálfir. Vjer erum

ekki cinungis kallabir til ab vinna verk í heiminum
,

heldur ein-

kanlega til ab ávinna Gubsríki. Öll verk mannanna, allir vib-

burbir og kjör hinna einstöku, allar breytingar veraldarsögunnar

eru meböl og efni, sem mannlegar verur eiga ab mynda af hinn

andlega líkamann, sem á ab vara ab eilffu, þab eru meböl fyrir

hinn einstaka og hib gjörvalla Gubsríki.

þetta og allt sem ab þessu lýtur vitum vjer af því Gub

hefir opinberab oss |)ab. Hann hefir opinberað sig í náttúrunni,

í tilveru og niburröbun sýnilegra hluta. þessvegna getur postul-

inn sagt meb sanni jafnvel um heibingjana: þab sem mennirnir

geta vitab um Gub, er opinberab þeim, því Gub hefir þeim þab

opinberab. (Rom. 1, 19.). Bæbi himin og jöró boba lofdýrb Gubs.

I öbru lagi opinberar Guð sig í peim hlutum ,
sem verða á

jörðinni

;

hann opinberar sig hverjum manni, allt frá hinni fyrstu

stund og allar þær stundir, er Gub sebur munninn á fæbslu og

hjartab á glebi. (Post. g. b. 17, 27). Hann opinberast öllum

kynkvfslum mannanna, er hann sýnir, ab yfir öllum breytingun)

hlutanna, ráburn og vi&leitni mannanna er Gub á himnum
,

senr

gjöri þab, er honum vel þöknast. Iíann heldur áfram ab stjárna

öllu. Hann opinberar sig brjóstum mannanna; þaban koma

upp þær tilfinningar, ötti og elska, sem geta ekki orbib skiljan-

legar meb öbru mdti
,

en ab þær rísi af me&vitundinni um þann

sem er meiri en hjarta vort. (1 J<5h. 3, 20). Lögmál er ritab í

hjörtum vorum, og rödd er til, sem talar um rjett og rangt me&

svo miklu valdi, ab vjer þorum ekki a& mæla m<5ti henni.

þetta köllum vjer liina almennu opinberun Gubs, af þVI

Inln veitist jafnt öllum mönnum. En vjer kristnir menn þekkjum

abra sjerlega opinberun. þessi sjerlega opinberun er þab, a&

Gub tala&i optsinnis og me& mörgu móti til febranna fyrir spá-

mennina (Hebr. II, 1.), en tala&i ab síbustu til allra manna fyru

soninn. Gub opinbera&i sig í hinum eingetna, og þetta er fagn-

abarbobskapur kristinnar triíar. a& Gu& sætti veröldina vib sjálfan

sig í Kristi (2 Kor. 5, 19). Hver sem hefir sjeb hann hefir sje&

föburinn
;
hann er ljómi Gubs dýrbar og ímynd hans veru. Ilann

er eitt meb föburnum (Joh. 10, 30) og koma lians í heiminn og

allt hans líf á jör&inni var áframhald hans himneska lífs þar sem

hann var í vegsemd á&ur en veröldin var grtindvöllub (Joh. ih

5.); þarsem hann var frá eilífð og þa&an sem hann stje ni&ur

til ab leita hins týnda og frelsa þa& til a& verba braub lífsins og'
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uppspretta Kfsins fyrir mennina (Joh. 6, 5Í). þó hann væri í

Gubs mynd á jörbinni var konm hans á jörfcina niburlæging,

hann niburlægbi sjálfan sig, því hann kom til ab bera heimsins

synd
,
hann kom til þess í hiýfcni ab ávinna þab sem misstist

vib óhlýbni hins fyrsta manns, og þessvegna gjörbist hann fátækur

og var freistabur og leib þjáningar og dauba. Hann hefir kennt

oss allt sem vjer þurfum a?) vita um Gub og hvernig vjer eigum
ab þóknast honura, um ákvör&un vora í tímanum og eilífðinni.

Hann hefir borib vorar syndir og sætt oss vib Gub; hann er

vegurinn, sannleikurinn og lífib. Hann segir um sjálfan sig og
komu sína í heiminn: svo elskabi Guö veröldina, ab hann seldi

í dauf)a eingetinn son sinn, til þess, ab hver sá, sem á hann
truir, fyrirfarist ekki, heldur hafi eilíft líf (Joh. 3, 16).

1. Landib helga.

Ábur en vjer tölum meira um opinberun Guí)3 og hans ríki

á jörbinni skulum vjer huglei&a þab land þar sem Gub opinberab-
ist sjerstaklega og stofnabi ríki. Ekkert Iand í heiminum er

eins merkilegt og Gyðingaland
,

er einnig kallabist Kanaansland,
lsraelsland og Landið helga, en nefnist nu Palestina. þab er

um 20 mílur á lengd og 10 mílur á breidd.

A þessu landi til bjó Drottinn bustab þeirri þjófe, sem hann
kaus til ab vera eignar-þjób sína. Gub var þar sjálfur löggjafi

°g konungur. »Israel«, segir hann, »er frumburbur minn og jeg

kefi ekki gjört eins vib nokkra abra þj(5b«. — Hjer talabi Gub
uieb mörgu móti til febranna fyrir spámennina; hjer sungu Davíb

°g Assaf. En öll Gubs handlcibsla mibabi til hinnar miklu nábar

dásembar í fyllingu tímans, þegar »Orbib varb hold«, Gubs
^ingetni sonur mannsins sonur. — Gybingaland nábi í norbur ab

Libanons fjöllum, í austur yfir fyrir ána Jórdan og ab Dauba
hafinu, í subur ab eybimörkinni og í vestur ab Mibjarbarhafinu.

A dögum frelsarans var landinu skipt í 3 hjerub, var Judea
sybst, þá Samaria þar norbur af og Galílea norbast.

Austurhlið landsins. Landib fyrir austan Jórdan kallabist

þá Perea, er þýbir: Landið fyrir handan. þaban kom ætt-

fabirinn Ahraham meb konu sína Söru og bróburson sinn Loth
°g hina morgu huskarla sína og miklar hjarbir. þangab fór

•lakob, er hann var ungur og kom aptur, er hann var tvítugur.

^and þetta er fjalllendi og dalir og sljettur á milli og smá-ár.
Margt eitt hjerab í landi þessu þykir ferbamönnum eitt hib feg-

ursta, er þeir hafa sjeb. þar má nu sjá riistir margar, en bygb
er þar nú lftil, því Arabar og Tyrkir ræna þar opt.

Líbanonsfjöll . Líbanons og Antilíbanonsíjöll eru miklu hærri
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eu hæatu fjöll á íaiandi. Á veaturhliö fjalla þesaara voru miklir

cedruavibar skógar; voru þeir auÖsuppspretta mikil fyrir horgir-

nar Syrus og Sidon, er voru þar niður undan í Fönikíu. Nafniö

Líbanou þýbir »hvíta fjallib« af því fjöll þessi voru þakiu jokli.

Fjöli þessi eru mjog frjófsöm og vel yrkt allt upp aö jökli. Auk
cedrusvibar vex þar mórberjaviður og hvítur populvibur, vínvibur,

eik, og platanvibur meb stórum blöbum. Tvær|)jóbir, er nefu-

ast Drúsar og Marónitar, búa í hlíðunum. Marónitar hafa patrí-

arka yfir sjer, er býr í klaustri gagnvart hinum eldgamla cedrus-

vibar luudi. Af lundi þessuin eru nd ekki eptir meir en 40 trje

en sum þeirra eru 36 fet ab ummáli. í lundi þessum er árlega

haldin gubsþjónusta undir berum himni. — Subaustan til í Anti-

líbanonsfjöilum er tinduriun Hermon, er hann meir eu 10,000 fet

á hæb, uudir tindi þessum er borgin Cæsarea, þar sem hiu blób-

fallssjúka kona átti heima, og segja menn ab hun haíi reist frel-

saranum þar minnisvarba í þakkarskyni. Undir fjöllum þessum

eru uppsprettur Jórdanar.

Ain Jórdan . Áin Jórdan rennur fyrst í Meromvatnið•

Un Meromvatninu rennur liún um mílu vegar í Genezarethvatnið
(gaiileiska vatnib, vatuib vib Tiberias) og er þá straumhörb mjog.

CJm hveríis vatnib eru kalksteinsfjöll og skógar nokkrir; 5 .dalir

liggja nibur fjöllin ab vatninu og eru þeir frjófsamir mjog. I

Jórdanardalnum
,

er liggur beggja vegna árinnar, er hun rennur

úr Genezaretlivatninu, eru hiu frjófsömustu beitilönd. Á því svæM
nibur ab Daubahafinu var Betabara

,
þar seiu Jóhannes skír&i-

Viö Gilgal, nokkru nebar, gengu ísraeis menn þurrum fótum ydf
..

ána, er vatnib vjek fyrir örk Jehóva. Mjög margir krossfarendur

hafa laugab sig þar á hinuin fyrri öldum. Enn koma pílagrímar

þangab norban af Rússlandi og sunnan af Afríku tll ab laugast

i ánnL Klæbi þau, er þeir laugast í, geyma þeir opt til líkklæÖa

handa sjer, en hafa vatnið með sjer á flöskum.

Landiö fyrir vestan Jórdan . Fyrir vestan Jórdan er syí>ö fc

Júdea ;
þangab komu Israelsmeun fyrst, er þeir komu frá Egipt'

alandi. Óvíst er livar Gilgal hafi verib, en þar sem ábur var

Jerikó lieitir nú Riha. Dalurinn umhverfis Jerikó var mjog

frjófsamur. Jerikó þýbir pálmaborg. Nú er þar pálmvibur

abeins á stangli, og landib illa yrkt. í subaustur frá Jerikó, aö

fjallabaki, er Daubahaíiö. þar var áður frjófsamt land, ábur en

borgirnar Sódóma og Gomorra eyddust. Frá Jerikó lá þjóðvegur

til Jerúsalem.

Frá sljettunni liggur vegur þessi upp brekkur uppá eybimörk.

Á eybimörk þessari segir sagan ab frelsarinii liafi fastab, og er

þar klettur er kallast »Freistingafjallib«. Ef vjer liölduni lengraj

verbur fyrir oss »MorÖdalurinn«
; þar eru ferbamenu opt ræntn*
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og þar var þab sem hinn miskunsami Samverji fann þann, sem
ræntur hafbi verib og særbur. þegar eybimörkin þrýtur og vjer

nálgumst Jerúsalem komum vjer fyrst til Oliufjallsins; þar var

Bethania
,
þar sem frelsaranum var ætíb svo vel tekib. þar er

enn grof Lazarusar. Efst á Olíufjallinu eru margir tindar; einn

þeirra heitir Himnafararfjallið; þar var skrautleg kirkja. Frá

Olíufjallinu er víbsýni mikib í austur; sjást fjöllin fyrir austan

Jórdan og Daubabafib, í vestur Jerásalem og bjeröbin vib Mib-

jarbarhafib.

Jerúsalem . Jerusalem, hin helga borg, sem jafn vel Tyrkir

kalla »helgid(5minn«, er vestan undir OlíuQalIinu á ás, sem gengur

ur norbri
,

og eru dalir um hverfis borgina á 3 vegu. Sybst

á ásnum er ZíonsfjaU í subvestur. Mjög er nú Jandslag orbib

breytt og er nú borgin lægst þar sem MaríufjaM var ábur. A
austurhlib borgarinnar er Stefánshllbib

;
skammt fyrir utan þab

liggur Jósafatsddlur í norbur og subur; eptir honum rennur

lækurinn Kiðron
,
en minning»hans er dgieymanleg afJesú Krists

píslarsögu. Skammt fyrir austan dalinn er girbing, 160 feta long

og 1 50 feta breib
,

þab er hinn ógleymanlegi garbur Gethsemane.

Ef vjer förum subur Jösafatsdal, þá er SíZoalind til hægri handar

undir Zíonsfjalli, en til vinstri handar er Hneykslunarfjallið þar

sem Salómon konungur ljet leibast til ab fórna skurbgobunum.

Sunnan undir Zíon er Hinnomsdalur í austur og vestur; þar

fórnubu Gybingar Baal og Mólok. Hib alkunna nafn Gehenna
eba Helvíti er eiginlega sama og HinnomsdaIur7 Frá Hinnoms-

' dal hefst Gihonsdalur vib vesturhlib borgarinnar. Auk Stefáns-

blibs eru 3 önnur hiib á borginni: Zíonshlib í subur, Jaffablibib

í vestur, um þab liggur vegur til Jaífa vib Mibjarbarhafib ; Da-
niaskushlib er í norbur. Skammt frá Damaskushlibi er kringlótt

gryfja mjög djúp og stór, um hana er gengib nibur í konunga-
grafirnar; ein þeirra er dýpst, ætla menn hana vera gröf Davíðs
honungs. Leyfar af líkkistuloki, er fannst þar, eru geymdar í

Farísarborg. Fyrir norban konungagrafirnar eru dómaragrafirnar,

spámannagrafirnar eru á vesturhlib ássins. þar sem hin skraut-
iegu musteri Salómons , Serubabels og Heródesar stóbu ábur,

)
°g þar sem frelsarinn kenndi, er nú áttkontub tyrknesk kapella.

Eyrir norban kapellu þessa er gata, er kallast þjánmgagatan
}

Því þar segja menn ab Kristur hafi verib leiddur er hann bar
krossinn. þa r benda menn og á bogsvalir þær, er Pílatus hafi
ieitt Kristum, er hann leiddi hann út og sagbi: »sjáib manninn«.

Norbvestarlega í borginni er takmark þab, er hinir ótölu-
iegu krossfarendur kepptu ab, hin mikla grafarhirhja. Iíirkja þessi
er eiginlega 3 kirkjur undir einu þaki. Austast er krossupptöku-

i hirhjan
, þá í mibib hausasktljaslaðarkirhjan og vestast hin helga
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grafarliirlija. Kirkjan er kringlðtt, um 72 fet ab þvermáli og

opin uppur í mibju og fellur birtan þaban nibur. Gröfin er

holur klettur, sem stendur upp úr kirkjugölfinu og er bygb yfir

hana lítil kirkja. Grafarveggirnir eru klæddir hvítum marmara
og loga þar mörg Ijos ndtt og dag.

Bethlehem. Ef vjer förum út Jaffahlib, í subvestur, og ofaní

Hinnomsdal, þá verbur fyrir oss sunnan til vib dalinn fjall nokkurt,

er kallast fjall hins illa ráðs ; átti Kaífas ab hafa átt þar hús

og þab ráb, ab rába frelsarann af dögum, ab hafa verib tekib

þar. Vestan undir fjalli þessu liggur vegur í subur til þeirrar

borgar, er aldrei mun gleymast meban sungib er um »barn fætt

f Bethlehem«. Vegur þessi er um 2. stunda leib og á bonum er

Eliasarklaustur
,
þar sem Elías óskabi sjer dauba, er hann ílúbi

fyrir Jessabel. þaban má sjá Jerúsalem í norbur
,
en Bethlehem í

subur. Sunnan undir klaustrinu er gröf Rakhelar, ættmúburinnar,

er grjet börn sín og vildi ekki huggast Iáta. Bethlehem kallabist

fyrr Efrata
,

er þýbir frjúfsemi. En nafnib Bethlehem þýbir

braubhús og minnir þab á víngarba og ávaxtatrje á fjalli því

sem horgin stendur á, en einkaniega minnir þabá »braub Jífsins

er kom af hiranum ofan til ab gefa heiminum Iíf«. Smálækir

renna nibur fjallshlíbarnar milli aldingarbanna. í borg þessari

búa nú eingöngu kristnir menn. Austarlega í borginni er Krists

fœðingarkirhja . er einnig kallast Maríujötukirkja. Kirkja þessi

er bygb í kross og eru stobir úr marmara og tjöld úr silki og

stendur hún á kletti, en í helli undir kirkjunni er jatan ; er gengib

nibur um kirkjugúlfib um 12 fet. Heliisveggirnir eru settir mar-

maraplötum ýmislega litum og loga þar allajafna 32 ljos. Vfir

fæbingarstabnum blikar stjarna úr silfri og er kringum hana ritab

á látínska tungu: hjer er Jesús Kristur fœddur af Maríu mey.

Aðrar merkar borgir í Jiídeu . Austan til vib Bethlebem

er sljetta og klettar umhverfis, þab er hirðaradalurinn ; Þar

var þab ab engill Drottins stdb hjá hirburunum og hinir him-

nesku herskarar sungu hinn dgleymanlega lofsöng. Tvær mííur

fyrir sunnan Bethlehem er Hebron þar sem Abraham var og

Davíb konungur hafbi absetur ábur enn hann tdk Jerúsalem.

Fyrir norban borgina er lundurinn Mamre þar sem Drottinn meb

2 englum heimsdtti vin sinn. þar í grend eru beitilönd gob og

vínvibur vex þar og aldinvibur. Fyrir norban Jerúsalem er Be-

thel,
þar sem Jakob sá himnastigann í draumi. Fyrir vestan Je-

rúsalem er Terpintinudalurinn, þar sem Davíb feldi risann Goliath.

Eigi vita menn nú hvar Emaus var.

Filistealand . Fyrir vestan Gybingaland, vib Mibjarbarhaf,

lá Filistealand, og höfbu Gybingar abeins lítinn tíma ráb yfir því.

Filistear voru hermenn og verzlunarmenn og tölubu hina sömu
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tuogu og Gy&ingar en voru þd stööugir övinir þeirra. Filistear

tilbáöu ymsa hjágubi, helztir þeirra voru Dagon og Beel-Sebul.

Skammt fyrir norban Filistealand er borgin Jaffa eba Joppe þar
sem krossfarendur lentu; liggur vegur þaban til Jerusalem.

Samaria. Fyrir norban Jerúsalem hefst hálendi, er kallab

var EfraimsfjalL Næst er þar borgin Silo þar sem sáttmáls-

örkin stob einusinni. í norbvestur frá Siló er fjall allhátt þakib

aldingörbum, er þab Garízim
,

þar sem blessanir lögmálsins voru
upplesnar, og þaban skammt í norbur er gróöurlaus klettur, Ebal ,

þar sem bölvanir lögmálsins voru lesnar. í dalverpi, er liggur

milli hæba þessara er SikJcem
,
þar eru grafir Jósua og Jósefs og

brunnur Jakobs þar sem frelsarinn átti hib merkilega samtal vib

hina samversku konu. Skammt þar fyrir norban hefst sljettlendi

mikib er liggur subur meb Mibjarbarhafi, allt subur a& Joppe, þab
er Saronsljettan

,
er svo er frjófsöm og fögur, aí> hún er líkust

rósagarbi.

Galilea. Galilea er hálendi, er hallar í vestur ab Mibjarb-

arhafi, en í austur ab Genezarethvatninu er Jórdan, fyrir sunnan

þab er ísraelssljettan. Sybst í Galilæu eru Gilbóafjöll

;

þaban
leit Sál konungur síbast yfir her Filistea. Fyrir norban Gilbóa-

fjöll er fjallib Tabor
,

þar sem frelsarinn gjörbist dýrblegur.

Milli Gilbóa ogTabor var borgin Nain, þar sem frelsarinn vakti

npp son ekkjunnar. Fyrir norban Tabor er borgin Nazareth,

þar sem engillinn kom til Maríu, þar sem frelsarinn ólst upp og
þroskabist ab vizku og aldri og náÖ hjá Gubi og mönnum. þar
er vitjunarldrhjan. Skammt þaban í norbvestur er Kana

, þar
sem frelsarinn gjörbi vatnib ab víni.

Ekki vita raenn nú uppá víst, hvar Kapernaum
, Korazin og

Bethsaiba voru. í hjerabi þessu nálægt Genezareth-vatuinu gjörbi

frelsarinn mörg kraptaverk sín og miskunarverk og þar talabi hann
°rb hins eilífa lífs. Norban til vi& vatnií) er Sœlufjallið

,
er þa&

halla& svo af upphaíi fjallræ&unnar, er frelsarinn fiutti þar.

2. Heilög ritning.

Vjer hofum opt heyrt menn tala me& lotningu mikilli um
bók, sem feli í sjef dýrmætari og merkilegri sannindi, en nokku&
annab, er forfe&ur vorir hafa eptirlátib oss. Bók þessi er Ileilög

'ritning e&a BibJzan. Hver er þá orsök þess, a& bók þessi er

merkilegri en allar a&rar bækur, og hva& kennir hún oss? Hún
kennir mönnunum a& þekkjaGuð, veru hans og vilja og ráðs-

ályhtanir hans peim til upplýsingar , betrunar og frelsis,
hún kennir þeim hverra skyldna peir eigi að gœta og hvernig
peir geti orðið póknanlegir Guði á jörðinni og sœlir í öðrum

26*
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heirni. I henni er uppskrifub Gubs sjerlega opinberun. Hann
hefir talaí) þar sjálfur til manuanna og auglýst sig þeim og borit»

umhyggju fyrir ab þetta orb hans væri ritab af þeim mönnum,
sem báru nægilegt skyn á þab. þannig geymist þaí) tii hinna

sfóustu tíma. Biblían öll er í 2 pörtum sem eru Gamla testa

-

mentið og Nýja testamentið.

A. Garnla testamentib.

I Gamla testameiitinu eru 50 rit; er í þeim skýrt frá ráb-

stöfunum þeim, sem Gu& gjörbi hjá Gy&ingum til ab undirbáa

hina æbstu opinberun, sem átti ab veitast öllum fyrir Jesúm
Krist. Gybingar voru komnir af Abraham og var&veittu þá trú

á einn sannan Gub, sem þeim var opinberub. þeir fluttu snemma
á öldum til Egiptalands og þar spilltust sibir þeirra, og kjör þeirra

urbu þungbær. þá gaf Gub þeim mann, sem var upplýstur af

hans anda og styrktur af hans krapti til ab frelsa þá ur ánaub

Egipta og vekja í hjörtum þeirra triina á hinn sanna Gub.

Mabur þessi var Móses. Hann leiddi Gybinga farsællega ut

úr Egiptalandi til Gybingalands þar sem Gub hafbi ætlab þeim

ab bua, og gjörbi margar rábstafanir til þess ab þeir aldrei

gleymdu trúnni á hinn sanna Gub. Hann kendi trú á sannan

Gub og tilsetti gubsþjönustu til ab minna Gybinga á þá ósýni-

legu veru, sem þeir áttu ab hlýba. Hin merkilegustu af þeím

bobum, sem Gub birti honum, ritabi hann á 2 steintöflur, sem

geymdar voru í hinni helgu kistu, sem kallabist Örhin og sein

sett var í musterib í Jerúsalem eptir ab þab var bygt; þetta

eru hin tíu laga boðorð. þau eru ásamt mörgu öbru ritub í hinum

fyrstu bókum Gamla testamentisins, sem kallast 5 bœhur Mós~
esar

,
af því Móses heíir ritab allmikib af þeim. í hinni íyrstu

af bókum þessum er skýrt frá sköpun heimsins og hinum fyrs tli

mönnum Adam og Evu, hversu þau lifbu sælu lífi í Paradiö

þangab til þau syndgubu og brutu Gubs bob, meb því ab neytu

ávaxtar hins fyrirbobna trjes, frá Kain og Abel, frá syndaflóbinu

og Nóa, frá Abraham og Söru, frá ísaak ogRebekku, frá Jakob

og hinum 12 sonurn hans, er síbast fóru til Jósefs í Egiptaland-

Bækur þær, sem næst koma eptir Mósesbækurnar eru Jos-

úabók og Dómara bœkurnar ; í þeim er skýrt frá ÞV1 >

hvernig Gybinguin leib eptir dauba Mósesar, hversu þeir gjorbust

óhlýbnir Gubi og aptur leiddust til hlýbni vib hann, er hann

uppvakti raikla memi mebal þeirra, sem brýndu fyrir þeim hma

sonnu trú. Eptir Móses látinn gjorbist Jósúa foringi Gybinga.

Hann skipti Gybingalandi milli hinna 12 kynkvísla, er neindar

voru eptir hinuni 12 sonum Jakobs. Dámararnir voru gáiaon
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menn og hraustir, sem Gub gaf Gyhingum í nauhum þeirra til

ah vernda rjettindi me&al sjálfra þeirra og frelsa þá ur ánauh

annara þjófea.

Hinn síbasti dómari mebal Gybinga var Samúel , Hann var

sá af öllum ágœtismönnum þeirra er mest líktist Móses. En af

því synir hans voru ekki líkir lionum í guðsótta og rjettvísi,

vildu Gyftingar ekki liafa þá fyrir yíirmenn og bábu því Samuel

ab kjósa sjer konung. Eptir bobi Gubs kaus Samúel Sál til kon-

ungs yfir GySinga. Hann var hinn fyrsti konungur þeirra og

stjórnabi liann í fyrstu vel, en síbar varb liann drottnunargjarn og

rangsleitinn. Samuel átaldi liann því harblega og ábur enn hann

deybi smurbi hann Davíð til konungs eptir Sál. Davíb var ungur

8malamabur; hafbi liann meb hreysti sinni frelsab landa sína frá

undirokun heibingja, er hann feldi í einvfgi kappann Goliath. Da-
víb var gubrækinn konungur og vítur og á Iians dögum var ríki

Gybinga meb mestum blóma.

SaJómon
,

sonur Davíbs, tók konungdóm eptir hann; hann

bygbi hib skrautlcga musteri í Jerusalem. Hann var frábærlega

vitur konungurj en síbara Iiluta stjórnar sinnar gjörbist hann hirb-

ulaus um hina sönnu trú og lagbi skatta mikla á alþýbu. Sonur

hans Róbóam jók meb gáleysi sínu enn meir á óánægju lýfesins;

gjörbu þá 10 kynkvíslir uppreisn og kusu Jerobóam til konungs

yfir sig. þannig skiptist ríki Gyfeinga í tvö ríki; hib minna, er

nefndist Jubaríki, hafbi konunga af ætt Davífes; hib stærra, er

nefndist Israelsríki, hafbi konunga sjer. I bábum ríkjum þesstím

fór allilla fram, þar eb konungarnir og landslýburinn fjellu till

gubleysis og lasta. Eyddust ríkin því af heibingjum, fyrst Is-

raelsríki, og Júbaríki 130 árum sífear. Landslýburinn var íluttur

í ánaub til Sýrlands og Babylonar. Frá þessum vibburbum öllum

er skýrt í Samúels bóliunum
,
konungabókunum og Kroniku-

bókunum .

Án efa mundi truin á hinn sanna Gub hafa horfife Gyfeingum

á þessu tímabili, hefbi Gub ekki sent þeim Spámemiina. Spá-

menn eru eiginlega þeir menn, sem segja fyrir óorbna hluti, en

á Gyfeingalandi voru svo nefndir allir þeir; sem á ymsum tímum
komu fram sem sendibobar Gufes og áminntu bæbi konungana
og landslýfeinn til gubsótta og ráfevendni. þeir sögfeu fyrir hvemig
fara mundi fyrir löndum sínum, ef þeir ekki sneru sjer til Gufes,

og spádómar þessir rættust. Gyfeingar syndgubu ekki eingöngu meb
því afe tilbifeja skurbgofe, heldur einnig mefe því, ab dýrka ekki

rjett hinn sanna Gufe. þeir breyttu ab eins eptir sumu af því,.

sem Móses hafbi bofeife, svo sem öllu því, er laut ab fórnum,

bænum og hreinsunum, en hjörtu þeirra voru full af ástrífeum og
girndum, og í stafe þess afe sýna hinum sanna Gufei lotningu sína
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og elsku meí) [)ví, ab breyta eptir hans bofeum, frömdu þeir margt

illt. Gegn slíku risu spámennirnir bæfei í ræbum og ritum, en

afleibingarnar urbu optast þær, ab konungarnir, prestarnir og

lýburinn reiddust sannleikanum. þ>ó snerust sumir, svo sem

Davíb, til ibrunar fyrir áminning spámannanna.
Sumir spámenn rituöu ekkert, sumra rit eru týnd. þegar

vjer nefnum rit spámannanna meinum vjer optast hin 16 stærri

og smærri rit þeirra. þeir voru útbunir meb anda og krapti

Gubs og bobuÖu Gybingum vilja hans á því tímabili, sem þeir

höfbu konunga og nokkru eptir ab ríkin eyddust. Stundum eru

allir rithöfundar Gamla testamentisins nefndir þessu nafni.

{>egar Gybingar höfbu verib 70 ár í útlegb, leyfbi Persakon-

ungurinn Kyrus, er hafbi unnib Babylon, nokkrum þeirra ab fara

heim til Gybingalands ; hinir síbari konungar gjörbu og ab dæmi

hans. Serubabel og Esra gjörbust foringjar Gybinga á heim-

leibinni. Hinn þribji fyrirlibinn var hinn hyggni Nehemia. Var

nú musterib bygt upp aptur og síbar borgarmúrarnir. Esra inn-

leiddi aptur lögmál Mösesar. Hann og Nehemía hafa ritab sína

bokina hvor.

Auk rita þeirra, er vjer nú höfum talib, eru enn nokkur rit

í hinuGamla testamenti, t. a. m. Jobsbók^ er hún saga um gub-

hræddan mann nokkurn, er hjet Job, var gubsötti hans prófabur

á marga vegu og má af sögu þessari læra, ab Gub stjórnar

kjörum mannanna meb vísdómi og gæzku, þó þeir skilji ekki

ráb hans. Ennfremur eru þar sálmar DavíÖs
,

eru þab andleg

ljób 150 ab tölu og eru kend vib hinn gubrækna og mikla konung

Davíb, af því hann hefir kvebib allmörg þeirra; er .í þeim lýst

hátign Gubs, miskun hans og náb, rjettlæti hans er dæmir illt og

gott, og svo frv. I Orðslíviðum SalÓ7nons eru margar fagrar og

nytsamar lífsreglur.

Allar þær bækur, er vjer nú höfum talib, eru ritabar á ebreska

tungu; þá tungu tölubu Gvbingar ábur en þeir voru herleiddir*

A hinum langa tima, er þeir voru í útlegb hjá öbrum þjóbum,

breyttist tunga þeirra svo, ab þýba þurfti hinar helgu bækur, or

eptir þab voru lesnar í samkundunum. þab eru þessir þýbendur

sem kallabir eru skriptlærbir eba ritfróbir. Margir Gybingar fóru

og til landa þeirra, sem grisk tunga var tölub í; nokkrir |)eirra

hafa samib rit á griska tungu og voru þau tekin í G. T. þó þuu

ekki væru álitin jöfn hinum, sem samin voru á ebresku. Bækui

þessar eru kallabar »apokryfiskar«
, en orb þab þýbir »hulinn (‘

eba »ókunnur«. í bókum þessum eru og margir fagrir lærdómar.

Hin helzta af bókum |)essum er Spekinnar bók Jesú Sirachs

,

er hún líks efnis og orbskvibir Salómons.
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B. Nýja testamentið.

Frá því, er hinn síbasti spáinabur (Malachias) lifbi og til

þess ab Jesus Kristur fæddist, libu um 500 ár. Á þessu tímabili

breyttust kjör Gybinga á margan hátt; áttu þeir opt í hernabi

vib abrar þjóbir og bibu tíbum ósigur. Margir Gybingar fóru til

annara landa og á þann hátt breiddist truin á liinn sanna Gub
til ymsra landa. Loksins lögbu hinir voldugu Rómverjar Gyb-
ingaland undir sig. Um þab leyti sem Jesus fæddist var Agustus

keisari Rómverja; eptir hann tók Tíberius keisaratign. Tiberius

setti jarl yfir Gybingaland, en öllu því, er laut ab tru Gybinga,

stýrbu prestar þeirra og helztu menn og skeyttu Rómverjar þar

ekki um, en þeir voru heibnir.

Nú vegnabi Gybingum mjög illa. Rómverjar misþyrmdu
þeiin og fyrirlitu þá; prestar þeirra og skriptlærbir voru dramb-
samir og hræsnisfullir; lögbu þeir mikla stund á, ab gæta útvortis

háttsemi, en stundubu lítt gubsótta og rábvendni f lifnabi. Bættu

þeir miklu vib þab, er stób í lögum Mósesar um hina útvortis

sibu, kvábu þeir þab mannlegar skipanir hans, er þeir einir bæru
kennsl á. Alþýban óttabist reibi Gubs og hlýddi því meb athygli

á reglur þessar, en meb því gleymdust hinar helgustu dygbir, svo

sem rjettvísi og mannást. Var þab nú álitib mestu varba, ab

þylja langar bænir, ab þvo sig á tilteknum stundum, ab færa

fórnir f musterinu og fl. þessháttar.

En ein var sú von, er hressti huga Gybinga í ölium naubum
þeirra, þab var sú vonin, ab sá mundi koma, sem frelsabi þá og

veitti þeim sælli kjör. Spámennirnir höfbu sagt fyrir ógæfu þá,

er dundi yíir Gybinga vegna spillingar þeirra og lasta, en þeir

höfbu líka spáb um betri tíma þegar þeim aptur veittist Gubs náb.

Sá sem bætti kjör þeirra átti ab vcra af ætt Davíbs. Gybingar

skobubu því þenna frelsara eins og voldugasta konung og köJIubu

hann Messías, er þab ebreskt orb og þýbir hinn smurði eba kon-

ungurinn. Gybingar vonubu, ab Messías mundi gjöra þá ab hinni

voldugustu þjób, og ab ríki hans mundi ná yfir öll heibin lönd.

Horfbu þeir meb fógnubi fram á þá tfma, er þeir gætu tekib

hefnd ytír heibnum þjóbum fyrir allar þeirra áreitingar; því þyngri

sem kjör þeirra urbu, því ákafar væntu þeir lausnarinnar.

þá kom Jesús Kristur og bobabi ab hann væri sá eptir-

vænti Messías, Gubs eingetinn sonur. þessvegna köllubu þeir

sem trúbu á Jesúm hann Messías eba Krist
; en Kristur er griskt

orb og þýbir hib sama og Messías á ebresku. í fyrstu fekk

hann marga áhangendur, því nú vonubu Gybingar, ab öll ógæfa
v®ri á enda, en ab ríki Messíasar mundi koma meb allri hinni

veraldlegu dýrb. En vónir þessar brugbust, því Jesús kendi, ab
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ríki þab sem spámennirnir höffeu spáb um væri andlegt, ab

þegnar þess ættu a& tráa á hann og vera heilagir, ab sælan, sem

þeir ættu von á, væri fólgin í fri^bi samvizkunnar
,

náf) og kær-

leika Gubs, ab þab væri hin rjetta tilbeifcsla, ab tilbibja Gub af

hreinu hjarta eba í anda og sannleika, ab elska hann um fram

allt og abra menn eins og sig sjálfan. Hann kendi, ab líf væri

til eptir þetta líf, og ab sá sem trybi á hann hefbi eilíft líf, en

sá sem ekki trybi yrbi fyrirdæmdur. Allt líf hans eba breytni

var liin æbsta fyrirmynd heilagleika. • Kraptaverk þau sem hann

gjörbi til þess ab menn gætu truab því, ab hann væri sendur af

Gufei voru flest fólgin í því ab metta hungraba, lækna sjuka og

vekja upp dauba. Hann ferbabist um Gybingaland
,

kendi,

áminnti og huggabi. þá sem ibrubust og trubu á hann, full-

vissabi hann um náb og fyrirgefningu
,
en ávítabi drambsama og

ibrunarlausa. Prestar Gybinga og skriptlærbir hötubu hann fyrir

þessa sök, því hann sagbi berlega ab þeir væru eins og ulfar í

saubargærum, eins og grafir daubra manna, fagrar hií> ytra,

en hib innra fullar óhreinleika. þeir vildu ekki viburkenna, ab

hann væri Messías, og komu mörgum Gybingum til ab álíta, ab

hann færi meb vjelar, af því hann vildi ekki stofna veraldlegt rfki.

Loksins kærbu þeir Jesum fyrir Pílatusi
,
jarli Rómverja á

Gybingalandi, og gáfu honum ab sök, ab hann væri uppreisnar-

mabur gegn hinum rómverska keisara, af því hann hefbi sagí>

ab hann væri konungur. Pílatus sá ab vísu, ab ákæra þessi var

röng og ab konungstign Jesii var annars eblis en jarbneskra

drottna; allt fyrir þab þorbi hann ekki ab láta Jesum lausan, því

hann óttabist ab prestar Gybinga mundu geta talib Tiberiusi, sem

var grimmur mabur og illgjarn, tru um, ab Pílatus hefbi vægt manni,

sem vildi gjöra uppreisn móti keisaranum, og gjorast konungur

Gybinga. Reyndi liann fyrst ab frelsa Jesiim frá lífláti meb því

ab láta misþyrma honum. En þab kom fyrir ekki, því prestarnir

og hinir skriptlærbu Ijetu ekki af ab æsalýbinn til ab æskja þess,

ab Jesus væri krossfestur, og Ijet Pílatus þab loksins ab orbum

þeirra. Jestis var krossfestur milli tveggja glæpamanna. Einnig

á krossinum Ijet hann f Ijósi hina sönui óumræbilegu mannást,

semlýsti sjer í öllu lífi hans og bab fyrir þeim, sem krossfestu hann:

faðir, fyrigef þeim , því þeir vita elcki hvað þeir gjöra. Hat-

ursmenn Jesu hjeldu sig nii hafa unnib sigur, en einmitt meb

dauða hans fullkomnabist verk hans mönnunum til frelsis. Hann

reis á þribja degi upp ur gröfinni og fullvissabi meb því alla um
þab, ab hann væri sendur af Gubi, lausnari allra manna. þv

[

eins og Jesiis meb henningu sinni veitti rjetta þekkingu á Gubi

og hans vilja og meb lífi sínu fullkomnabi allt Gubs rjettlæti og

var fullkomin fyrirmynd heilagleikans, svo var daubi hans frib-
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þæging fyrir allra manna syndir. Hver sem trtíir á hann glatast

ekki, heldur hefir þafe eilifa líf.

þegar Jestís eptir upprisuna hafbi opinberast lærisveinum

sínum í 40 daga, fór hann til himins. Hann hafbi kjörib 12 af

lærisveinum sínum, er jafnan fylgdu honum, heyrbu orb hans

og sáu verk lians; þeir áttu ab vera vottar alls þess, sem hann

kendi og gjörbi og boba öbrum þab aptur. þeir voru kallabir

postular eba sendiboðar af því þcir áttu ab flytja kenningu hans

út um heiminn; þeir voru gagnteknir af ást til þessa kennara

síns og lotningu fyrir honum, og Gub veitti þeim sjerstakar gáfur

til ab boba evangelíið eba fagnaðar boðshapinn, en svo var

kallabur sá fagnabarríki bobskapur, ab Messías, sem átti ab veita

mönnunum náb og hylli Gubs, væri kominn og Jesús væri þessi

Messías. Postularnir stabfestu og vottorb sitt meb kraptaverkum,

sem Gub gaf þeim mátt til ab gjöra.

En meiri áhrif en öll kraptaverk hafbi sá innvortis fögnubur

og rósemi, sem ailir þeir fylitust, er trúbu því sem postuiarnir

kendu, því þegar menn heyrbu kenningu Jesú og hvernig hann

hafbi libib og verib líflátinn mönnum tii frelsis, fylltust þeir lif-

andi löngun til ab breyta eptir bobum hans og dæmi, og slíkum

fögnubi og kærieika tii Gubs og Krists, ab |>eir af mesta kappi

gættu skyldna sinna, lniggubu hver annan og hvöttu hver annan
til gubsótta og rábvcndni, styrktu þá sem libu neyb, og stundubu

ab líkjast Jesú í öllu. þeir sem trúbu því abJesús væri Gubssonur
og abhylltust kenningu hans voru kailabir Kristnir; unnu þeír

mikla hylli hjá mörgum Gybingum og margar þúsundir gengu í

flokk þeirra.

En prestar Gybinga og skriptlærbir undu því ílla, ab hin

nýja kenning fekk svo mikib álit, en áiit þeirra rainnkabi ab því

skapi. þeir settu því postulana og marga kristna í fjötra, og líf-

ljetu suma þeirra. En allt fyrir þettá hættu þeir ekki ab útbreiba

fagnabar bobskapinn. Einkum voru þeir Pjelur og Jóhanncs
ákafir í því ab snúa londum sínum til trúarinnar á Krist. En
einkum breiddist kristin trú út fyrir starfsemi eins raa^gi, er í

fyrstu hafbi verib hinn ákafasti motstöbumabur kristinnarnanna,
en ibrabist þess síbar, er hann varb hrifinn af kristinni trú, og
hobabi hana heibnum mönnum meb mestu alúb. Mabur þessi var
Páll postuli.

Upphaflega bobubu postularnir og lærisveinar þeirra kenn-
inguna um Krist munnlega; settu þeir kennendur í söfnubunum
og kusu hina hyggnustu til ab stjórna þeim. En stundura álitu

postularnir þab naubsynlegt, ab skrifa söfnubunum brjef, einkum
þá er þeir gátu ekki náb ab tala vib þá. I brjefum þessum
hvetja þeir söínubina til gubsótta, rábvendni og stobugleika í
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trúnni, því kristnir menn urí)u enn ab þola margar körmungar af

þeim sem heibnir voru eba Gybingatrúar. Postularnir urbu og

stundum ab leysa úr ymsum efaspurningum og reka á bak aptur

ymsar villur mebal kristinna manna. þessi brjef, sem postularnir

skrifubu
,

bárust síban um mebal kristinna manna og voru lesin

á samkomura þeirra. Sraásaman söfnubu menn þeim, og á þann

hátt myndabist fyrst hinn annar hluti biblíunnar: Nýja testamentib.

Eins og Gamla testamentib skýrir frá, hvernig Gub opinberabist

Gybingum, svo skýrir Nýja testamentib frá því, hvernig Gub hefir

opinberast öllum þjðbum fyrir sinn son, Jesúm Krist. I Nýja

testamentinu eru 13 brjef skrifub af Páli, þar eru og brjef, er

þeir haíá skrifab: Pjetur, Jóhannes og Jalcob postular. Enn
er þar eitt brjef, skrifab kristnum mönnum á Gybingalandi og

nefnist brjefiö til hinna Ebresku; eru líkur til ab Páll hafi

einnig skrifab þab brjef.

En merkilegust af öllum ritum Nýja testamentisins eru hin

4 guðspjöll
,

en svo nefnum.vjer þau 4 rit, er skýra frá lífi

Krists. þar gctum vjer lesib Jesú eigin orb eins og postularnir

heyrbu þau af hans munni, þar er og skýrt frá hinum dásamlegu

verkum, sem postularnir sáu hann gjöra og þeim miklu atburbum,

er urbu vib fæbingu hans, dauba, upprisu og himnaför. Uppliaf-

lega sögbu postularnir munnlega frá atburbum þessum og þannig

höfbu söfnubirnir, sem þeir skrifubu brjefin, heyrt af Jesú, kcnn-

ingu hans, verkum, þjáningum, dauba, upprisu og himnaförábur en

þeir mebtúku þau. En til þess ab sagnir þessar afbökubust ekki

þegar abrir færu meb þær en postularnir, og til þess þær geymd-

ust óbreyttar ab þeim látnum, knúbi Gubs andi nokkra af postul-

unum og lærisveinum þeirra til þess ab rita upp ræbur og verk

Jesú og alla atburbi vib komu hans í lieiminn.

Hib fyrsta gubspjall er ritab af postulanum Mattheusi
,

hib

annab af Markúsi
,
er hafbr verib förunautur Pjeturs postula, og

hib þribja af Lúkasi, er hafbi verib meb Páli postula: hib fjúrba

er skrifab af postulanum Jóliannesi
,

er var sá lærisveinn, sem

Jesús fcukabi mest, og lifbi lengur en hinir postularnir. Svo er

sagt, íiö hann hafi skrifab gubspjall sitt síbastur og þessvegna

hefir hann sleppt ymsu því, sem kunnugt var af hinum gubspjoll-

unum, en þar á móti skrifab margar ræbur og verk Jesú sem

ekki er ab finna í hinuin.

í Nýja testamentinu cru enn 2 rit
;
annab |>eirra eru Gjörn-

ingar postulanna', gubspjalla maburinn Lúkas heíir einnig skriíao

rit þetta og er þar skýrt frá kjörum kristinnar trúar eptir himna-

för Jesú, frá því hvernig postuíarnir bobubu fagnabar bobskapinn

og einkum er þar ítarlega skýrt frá ferbum og abgjörbum Páls

postula. Hib annab ritib, sera er hib síbasta í Nýja tcstamentinu
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er líks innihalds og spámannabækurnar í Gamla testamentinu
J

er

þar í margbreyttum búningi lýst forlögum kristinnar trúar og

framforum Gubsríkis; rit þetta er kallab Jóhannesar opinber-

unarbók. þannig inniheldur biblían öll alla rábstöfun Gubs á

mönnunum frá hinum fyrstu tímum til hinna síbustu.

Nýja testamentib er skrifab á griska tungu.

En þú biblían sje hin sanna uppspretta þekkingarinnar á

Gubij er ekki þar meb sagt, ab hver sá sem í henni les fái

sanna þekkingu á gublegum efnum.; því biblían þar'f eins og

hver önnur búk ab lesast meb skynserai og athuga. Ber tinkum
ab gæta þess, ab hún er skráb fyrir mörg hundrub árum í þeim

löndum þar sem menn komu orbum ab hugmyndum sínum á

annan hátt en vjer gjörum nú. I fyrndinni höfbu menn t. a. m.

opt dæmisögur og líkingar. Ef menn skilja slíkar sögur beint

eptir því sem orbin liggja, þá fá menn ekki ætíb þab sem í þeim

felst. þannig sagbi Jesús: »ef auga þitt hneykslar þig þá varpa

því frá þjer«. Ef menn tækju nú þetta eptir orbunum og vildu

svipta sig sjoninni af því hún vekti einhverja syndsamlega girnd,

þá væru þessi Jesú orb misskilin; því Jesús vildi meb orbunum
abeins gefa til kynna, ab vjer eigum ab yíirbuga freistingarnar

þú þab kosti oss eins mikla áreynslu og sársauka og þú augab

væri útstungib. þú augab væri burttekib gæti hin illa girnd alit

ab einu búib í sálinni.

þ>ess ber líka ab gæta, hvílíkir menn þeir eru sem talab er

um í biblíunni; því stundum er þar skýrt frá vondum mönnum
til þess menn varist hib illa. þab sem mestu varbar oss til

sálubjálpar er sumpart aubskilib, sumpart verbur þab ab meb-
takast í trúnni, og þú sumt kunni ab vera torskilib í fyrstu, þá
eykst skilningurinn ef vjer lesum meb alúb og eptirtekt, og meb
þeirri lotningu sem hæfir Gubsorbi, og meb löngun til ab fræb-

ast um gubleg sannindi.

Vjer þurfum ab lesa heilaga ritningu til þess ab geta þekkt

tilgang Gubs meb heiminn og ákvörbun vora, og vjer þurfum ab

þekkja verk Gubs í náttúrunni og hjá þjúbum jarbarinnar til ab

geta skilib ritninguna. þab er liuggunarríkt fyrir oss, ab þab
sem oss varbar mestu, truin á Gub, vísdúm hans og mátt lians

rábsályktana, von údaubleikans og kærleiksskyldan vib abra menn,
er ljúslega kennt og sannab í Gubsorbi og stabfest af öllum
verkum Gubs.

3. títbreibsla kristninnar.

þú kristnir menn mættu margskyns ofsúknum í 300 ár, gátu

hvorki Gybingar nje lieibingjar hindrab, ab kristin trú breiddist
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ilt. Opt var þab ab heibnir menn leiddust til ab veita hinni

nýju tru eptirtekt, er þeir sáu, meb hvílíku þolgæbi og gubrækni

kristnir menn mættu ofsóknunum ; margir þeirra libu glabir þján-

ingar og dauba til ab utbreiba fagnabar bo&skapinn. Snemma á

4bu Öld tók loksins Konstantinus hinn mikli keisari Rómverja
kristna trii og Ijet skírast. Frá þeim tíma linnti ofsóknum gegn

kristnum mönnum og báru þcir upp frá því hærra hlut. Eu
suinir þeirra tóku þá ab ofsækja heibna menn meb hinni sömu
grimmd, sem þeir höf&u áður viðhaft; voru og siðir þeirra ckki

cins hreinir og guðsóttinn ekki eins innilegur og lijá hinum fyrstu

kristnu. Andlegrar stjettar menn voru opt af lágum ætturn, en

auðgubust og komust til upphefbar; kviknaði þá hjá sumum
þeirra löngun eptir veraldlegum heibri og aubæfum, og hinir

helztu |)eirra notuðu opt. ágreining þann, sem opt varð um truar-

efni, til ab auka heibur sinn og álit.

Loksins tókst biskupunum í Rómi ab auka svo vald sitt og

álit, ab allir kristnir menn, prestar og leikmcnn, Iiöfbingjar og

þegnar, lutu bobi þeirra og banni. Kvábust |)eir vera jarlar Krists

á jörbinni og hafa allt umbob frá honum. Eitt af J)eiin mebölum,

sem Rómabiskupar cba Páfarnir notubu til ab auka vald sitt meb,

var þab, ab láta Gubsþjónustu í öllum löndum fara fram á látínska

tungu meb miklum helgisibum; en vibhöfn þessi var eins þung-

bær og sú, scm prestar Gybinga lögbu á þá, og liugir manna
drógust ab lyktum svo að hinu ytra, ab Jieir hjeldu sig sam-
kristna, ef þeir gættu lúnnar útvortis vibhafnar hugsunarlaust.;

en móti þessu inælti Jesús og postular hans.

Iiinir kristnu prestar á þeim öldum voru opt mjög fákunnandi

;

skildu þeir jafnvel ckki sjálíir þá hina látínsku söngva og bænir,

sem þeir þuldu. Fæstir vissu hvab var í biblíunni, því mjog

fáir kunnu ebreska og griska tungu, og þannig gat rekib |)ar ab,

ab lærdómar þeir væru kendir, sem gagnstæbir voru Nýja testa-

mentinu. Smám saman komu ab vísu fram gubræknir og mennt-

abir raenn, sem mótinæltu þessari hryggilegu villu, en flestir

þeirra máttu láta lífib fyrir dirfsku sína. AJlir þeir sem ekki

vildu trúa því, sem páfinn kendi og prestarnir, voru settir í fjotra

og álitnir villumenn.

Loksins hóf Marteinn Lúter kenningu sína. Iíann hafbi

sjálfur haldib ab rödd páfans væri gubs rödd og ab hann gæti

orbib sæll meb því ab gœta nákvæmlega liinna útvortis boba. En

brábum breyttist hugur hans, hann þjábist af ótta um velferb

sálar sinnar, er hann hugleiddi, liversu mjög hver mabur þarf

þess ab Gub fyrirgefi honum; tók hann nú sjálfur ab lesa Nyja

testamentib og sá |)ar hina sönnu kenningu Jesú Krists. Lúter

var orbinn 18 ára þegar hann fyrst sá heilaga ritningu alla, og
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fyrat eptir hann var or&inn preatur dirfbist hann ekki ab Ieaa hana

nema í leyni, því þab var álit manna, aö þeir yrðu trúarvillu

menn, sem læsu þessa heígu bdk. Menn höföu sem sje veitt

því eptirtekt, aö þeir sem lásu ritninguna tóku aö efast um
sumar keuningar páfans. En Luter las af kappi og læröi griska

tungu og ebreska til þess aö geta le3iö biblíuna á þeim málum,

sem hiin var skrifuö á, og þegar hann sjálfur hafÖi koinist aö

hinni ómenguöu kenningu biblíunnar botaöi hann hana öörum.

Hann sneri nu ritningunni allri á þýzka tungu tii þess aö landar

hans gætu lesiö hana. Sást þá Ijóst hvíiíkur dýrgripur heilög

ritning er, því á fám árum voru mörg þúsund hennar seld og

lesin af mesta ákafa. Leiddi Lúter nú rök aö því hvílík aÖ væri

villa sú, sem páfinn og hans menn kendu, því nú gat hver

maöur lesiö þaö sem Guö haföi látiö sendiboÖa sína og son sinn

Jesúm Krist boöa mönnunum.

Upp frá þeim tíma rifu morg kristin lönd sig undan ánauö

páfans og lýstu því yfir aö þau álitu ekki neina kenningu kristi-

lega þá sem ekki væri bygð á fagnaöar boöskapnum, eins og

harm er í rUningunui þegar hún er rjett skiliu. Siöabót þessi hófst

í Danmork ár 1536, en til Islands komst hún ekki fyr en um
1550. I mörgura löndum var þaö aö konungar vildu hindra aö

siöabótin kæmist á og uröu sumstaðar út úr því mikil og langvinn

stríð, og sumum tókst aÖ sporna viö því, og eru flest ríki i

suðurhluta NorÖurálfuunar páfatrúar enn.

þannig var mönnum nú leyft aÖ lesa biblíuna í öllum þeirn

löndum, sem siðabótin komst á í. En margir kvortuÖu um þaö,

aÖ þeir gætu ekki eignast hana vegna þess, hve dýr hún v.æri.

Tókust þá ymsir guöræknir menn, svo sem hinn þýzki barún

Kanustein, á liendur aö láta prenta hana og selja meö vægu veröi.

Um upphaf þessarar aldar stofnuöust hin svo nefndu biblíuljelög,

eru þau atoinu'ö í þeim tilgangi aö útbreiða biblíuna meö þvi

aö prenta hana og selja meö vægu veröi eða geí'a. Hið brezka
og erlenda bibliufjelag á Englandi hefir mestu afkastaö í þessu

efni; þaö hetír látiö prenta bíblíuna á mörgum þeim tungum sem
heiöingjar tala.

Enu er ekki þessi sjerlega opinberuu GuÖs orðin kunn
mörgum þeirra manna, sem á jöröinni búa; margar milliónir

marma sitja enn í dirnmum dal og dauðans skugga, en á ári hverju

eru margir kristnibobur sendir í aörar beimaálfur til aö boöa
heiönum monnum boðskap fagnaöarins. Fjelög þau, sem kosta krist-

niboöa, kallast kristniboösfjelög.
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IV. Trú og kærlcikiir.

þab er tilgangur Gubs opinberunar ab hann sameinist monn-
unum. I opinberuninni kemur hann sjálfur til þeirra og býbur

þeim ab sameinast sjer, hann hefir áhrif á sálu mannsins til ab

tilbúa sjer þar bústab. En þab er á mannsins valdi hvort hann

vill taka vib þessu samfjelagi, sem Gub býbur honum ; hann tekur

vib því í trúnni og framkvæmir þab í kœrleikanum. Trúin er

ekki einungis sannfæring um, ab Gub er til og umbunar þeim,

sem hans leita, hún er ekki einungis traust til Gubs nábar, heldur

líka hlýbni, eba, ab maburinn gefur sinn vilja á vald Gubs vilja f

kærleikanum. I trúnni erum vjer sameinabir Gubi, í kærleik-

anum stundum vjer ab verba þab. f trúnni er Gubsríki komib
til vor og fullkomnab í voninni; í kærleikanum eigum vjer ab

ávinna þab meb frjálsri starfsemi. Af trúnni, sem í ebli sínu er

hib fyrsta múttakandi kærleiksamband vib Gub, er hann tekur

manninn ab sjer og mebdeilir sig honum, sprettur hinn starfsami

kærleiki til Gubs, sem ekki lætur sjer lynda ab ígrunda Gubs
dásemdir og tilbibja hann, heldur lætur kærleikann ná til þess,

sem Gub hefir skapab, og vill fullkomna Gubs vilja í þessu

stundlega lífi, svo heimslífib verbi líf í Gubi.

Trúin er sannfæring um þab, sem vjer ekki sjáum (Hebr-

1, 11.) og þeir oru sælir, sem ekki sjá en trúa þo (Joh. 20, 29).

Hún felur í sjer þekkingu
,

því vjer verbum ab þekkja þab sem
vjer trúum; Gubs opinberun í hans syni verbur ab vera oss kunn
af hans orbi til þess vjer getum trúab henni. Vjer verbum ab

geta sagt eins og postulinn: jeg veit á hvern jeg trúi (2 Tinn

1,1). En þab er ekki nog ab vjer þckkjum sannleikann, vjer

verbum líka ab abhyllast hann, og þessi samsinning sálarinnar gjörir

þekkinguna ab trú. þab er trú, þegar sálin öll hvílir í þeim

þekta sannleika. þenna sannleika, sem vjer þekkjum og sam-
sinnum, verbum vjer ab heimfæra til sjálfra vor og þess, sem
kemur fram í lífi voru. Ef vjer í öliu, sem fram vib oss kemur,

vörpum áhyggjunni uppá Drottinn, af því honura er annt um oss

(l Pjet. 5, 4) ef vjer í öllum hættum segjum af lijarta: ef Gub
er meb oss, hver getur þá verib á múti oss (Rúm. 8, 31); ef vjer

þegar syndirnar ofbjúba oss segjum af hjarta: Gub sendi sinn

son í heiminn, ekki til ab dæma heiminn, heldur til þess ab heim-

urinn frelsabist fyrir hann (Joh. 3, 17), hann er vor írelsari og

fribþægjari; ef vjer komum til hans, þá rekur hann oss ekki frá

sjer; efvjer í öllum freistingum segjum vib oss sjálfa: hvíköllum

vjer Jesúm Krist herra og gjörum þú ekki hans vilja? (Luk. 6, 46)

þá er trú vor sönn.
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þegar truin býr í hjartanu getur hun vakib dtta ; því ef vjer

áköllum hann sem föbur, sem dæmir án manngreinarálits eptir

hvers eins breytni, þá stundum vjer sáluhjálp vora meb dtta og

andvara (Fil. 2, 12). En einkum er truin traust, því hib aub-

mjuka traust til Gubs er hib sanna ebli truarinnar. þab eru

truarorb þegar vjer segjum: jeg treysti ekki sjálfum mjer, öbrum
mönnum nje heiminum, mín von er til Drottins míns Gubs, sem
gjörbi himin og jörb og hafib og allt sem í þeim er og heldur

trygb æfinlega (Sálm. 146, 5— 6), þegar vjer segjum: jeg treysti

ekki rjettlæti sjálfs mín, ekki verkum mínum og verbskuldun,

jeg veit ab mig skortir þá hrdsun, sem gildir fyrir Gubi, en í

Jesti Kristi, Drottni mínum, hefi jeg djörfung og abgang til Gubs
meb trausti af trunni á hann (Ef. 3, 12); ef vjer segjum: jeg

sje og finn freistingar og hættur heimsins, sem geta hamlab mjer

frá ab öblast Gubsríki og hans rjettlæti, jeg treysti ekki hyggju-

viti mínu, ekki hinu dstöbuga hjarta mínu og ekki hinum veika

vilja mínum, heldur Gubs almáttuga anda, sem kemur í hjörtu

þeirra sem bibja í trúnni; þegar jeg opna honum hjarta mitt og

gef gaum ab áminningura hans og læt hann leiba mig, þá frelsar

hann rnig frá öllum freistingum og hættum og leibir mig til Gubs-
ríkis og eilífs lífs.

Trúin á Jesúm Krist sem frelsara heimsins er trú á þab, ab

hann hafi vibrjett hib rjetta samband milli Gubs og manna, ab

hann hafi rjettlætt oss fyrir Gubi. Ab syndarinn er rjettlættur

fyrir Gubi er þab, ab rábsályktun Gubs heiminum til fribþægingar,

sem er fullkomnub í Kristi, er af Gubs kjdsandi náb tileinkub

hinum einstaka sem syndafyrirgefning og sonaútvalning (Rdm.

3, 28). Fyrir krapt Gubs vekjandi og lífgandi nábar tileinkar

syndarinn sjer Gubssonar fribþægjandi kærleika í trúnni. Hin

rjettlætandi trú er þannig samsinning skilningsins, traust hjartans

og trúarörugg tileinkun syndanna fyrirgefningar, sú innilega vissa,

ab Gubssonur er dáinn fyrir þann einstaka syndara sem trúir.

þessi trú er frjálst verk manns, sem þorir ab heimfæra fribþæg-

ing heimsins uppá sjálfan sig, en undir eins gjöf heilags anda,

því hjarta mannsins er of veikt til þess ab hafa þetta dendan-

lega traust. þcssi trúaba tileinkun hins krossfesta frelsara kemur
í Jifandi samJjelag vib hinn upprisna frelsara, þab er þab sam-
fjelag, ab Krists rjettlæti verbur skapandi afl í sálunni. Kristur

býr fyrir trúna í hjörtum vorum. Hib nýja lífib getur ekki þrosk-

ast neraa í gdbri samvizku sem er fríub vib inebvitund um skuld

og hegningu Gubs, og skuldin og hegningin verbur ekki burt

numin nema þar sem Kristur býr, þar sem hans fullkomnun og

rjettlæti lífgar sálina. þannig setur trúin oss í hib rjetta sam-

band vib Gub; hann sjer í frækomi trúarinnar hjá oss vora
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ókomnu fullkomnun og sælu og \jer getum byrjað hib helgu

líf kærleikans.

Hin helga hlýbni og hinn helgi kœrleikur eru höfuðatriði

hins kristilega lífs. Truin er rnóbir allra dygba, hun er su rót,

sem þær renna af. Tru og kærleikur er í innsta ebli sínu hib

sama. I trunni opnast sálin og tekur vib geislum gublegrar nábar

eins og bldmib opnast og tekur vib geislum sólarinnar, og sálin

felur sig áhrifum nábarinnar. En af kærleikssambandi því, sem
vjer fyrir truna komumst í viÖ Gub, sprettur hinn frjálsi kær-

leikur í hans mörgu myndum, hinn þakkláti, abdáandi, helgandi

og fórnandi kærleikur, en í honum fórnum vjer Gubi sjálfum oss

og lífi voru.

En fyrst kærleikurinn til Guðs í Jesil Kristi er grundvöllur

allra kristilegra dygba, þá er kærleikurinn til Krists þab líka.

Eins og Kristur stabfestir hib æbsta mikla boborb : þu átt ab

elska Drottinn Gub þinn meir en allt annab, þannig krefst hann
líka, ab vjer elskum hann sjálfan fram ytír allt, ab vjer yfirgefum

allt og fylgjum honum. Vjer elskum Jesum af því vjer undir

eius og vjer verbum hluttakandi í Drottins Jesu Krists náb verbum
hluttakandi í kærleika fobursins og samneyti heilags anda. Og
eins og vjer elskum Gub fyrir Jesum Krist, svo elskum vjer

mennina, því vjer elskum verk haus og ríki, sem nær yfir mann-
kynib allt; vjer elskum sjálfa oss í honum og berum umhyggju
fyrir frelsi sálarinnar.

Kærleikur vor kemur fyrst fram í því, ab vjer tileinkum

oss Gub og þá hluti, sem heyra til lians ríki; vjer elskum þab

orb, sem hann hefir geíib oss, og lærum af því ab þekkja heim-
inn og oss sjálfa. Hann kemur þar næst fram í bæninni ; í henni

felum vjer oss frelsaranum og Gubi, sem fyrir hann hefir frelsab

oss; vjer bibjum um allar góbar og fulikomnar gjafir hjer ab

ofan, en umfram allt um hann sjálfan og hans og hans heilaga

anda; vjer gefum vorn vilja á vald lians vilja. Kærleikurinn

kemur loksins fram í lítínu, sem starfsamur kærleikur til inann-

anna; vjer látum þab vera takmark lífs vors, ab Gubsríkib komi

á jörbinni
,

vjer sameinum þessa jarbnesku köllun vora hinni

hiinnesku köllun, vjer lærum hlýbnina á því ab bera þann kross,

sem Gub leggur á.

Hinn kristni kærleikur er gagnstæbur eigingirninni meb Iyst

holdsins, fýsn augnanna og stærilátu líferni. Gagnstæb hinu dramb-
sama líferni er auðmýkt liins kristilega kærleika, sem er djúp meb-
vitund um þab, ab vjer þurfum Gubs, ab vjer erum syndarar og

fjarlægir Kristi, sem hefir frelsab oss til ab sameinast Gubi.

Gagnstæbur lyst holdsins er hinn kristilegi hreinleiki
,
sem gjorir

holdib undirgefib andanum. Fyrir fýsn augnanna kemur sjón hinna
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himnesku fjársjóba, sem Kristur sýnir oss, svo vjer ekki lítum á

hií) sýnilega, heldur hiö ósýnilega, og vitura, a?) vjer erum ráí)s-

menn GuÍ)s og eigum ab standa honum reikning.

I hinu ytra lífi kemur kærleikurinn fram eins og trúmenn-
ska. Trdraennskan er hin ytri mynd kærleikans, og er í því

fdlgin a?) vjer í öllum freistingum varbveitum samfjelagiÖ vii)

Gub. Trumennskan felur í sjer árvekni, sem er auga trdmenn-
skunnar og hefir gát á öllu; hun felur f sjer hugrekki og stöí)-

uglyndi, sem er stÖ&ugt til enda; hún felur í sjer þolinmæbi

meb hdgværí) og langlundarge&i, sem ávallt er samfara Gu?)s anda.

þegar kærleikurinn þroskast í trumennsku og stöðuglyndi, vex

hií) kristilega frelsi meí) friöi og fögnubi f Gubi og vorum frels-

ara. En hib kristilega frelsi er grundvallaí) á auí)mýktinni
, á

þeirri tilfinningu: af Gubs ná£> er jeg þab sem jeg er.

Ilelgunin er framför dygbarinnar í Krists eptirbreytni frá

hinni fyrstu dfullkomnu byrjun til hinnar misjöfnu fullkomnunar;

hun er bæbi verk gublegrar nábar, sem gefur oss ab þroskast

helgum þroska, og undir eins verk hins frjálsa vilja, sem verbur

ab vinnast meb áreynslu og baráttu. Meb helguninni frelsumst

vjer frá ánaub heimsins sem vjer værum í, ef vjer ekki tileinkubum

oss endurlausnina, heimurinn verbur aö Gubsríki, tíminn ab eilfffe.

Helgunin ávinnst meb því a& vjer tileinkum oss Krist, meb því

ab vjer vinnum í lians anda, en hreinsum oss af syndinni og ber-

jumst gegn henni og öllu hennar e&Ii. þegar Gnb menntar oss til

sfns ríkis, sendir hann oss líbanir til ab hreinsa hjörtu vor. þab
heyrir líka til hans menntandi tilraunura vib oss, ab hann lætur

oss fást vib lftilfjörleg og dþægileg störf, a& vjer verbum aí) verja

tíma og umhyggju til þeirra verka, sem eru svo lág og forgengi-

leg afe þau sýnast stríða á mdti vorri háleitu og eilífu ákvörbun.

petta á ab sefa eigingirni vora og einkum drambsemi vora og
kenna oss hlýbni. Lfkamlegar líbanir mifta til þess ab hrelnsa

sálir vorar. En vjer verftum ekki njdtandi Gubs menntunar nema
vjer viljum mennta oss sjálfir. Vjer verbum jafnframt ab hreinsa

oss og mennta oss sjálfir. þab er sá cini vegur til þess, afc sálin

fullkomnist í því ab breyta eptir Kristi og byggi sjer sjálf hinn

innra likama sinn meb baráttu vib öll þau völd, sem deyba og
trufla, og gjöri þenna ytra, stundlega likamann ab verkfæri andans.

Meb þjáningum vinnur lnín ab hinum dsýnilegu brubkaupsklæbum,
meb hörmungum safnar hdn þeim fjársjdb, sem liun tekur meb
sjer í hib eilífa ríki.

27
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V. Orðskviðir Salóiuons.

Nafnib Drottins er öruggt eins og vígi; hinn rjettvísi ieitar

þangab hælis og er óhultur.

Treystu Drottni af öllu hjarta þínu, en reiddu þig ekki á þitt

minn
, met ekki lítils hirtingu Drottins, og vertu ekki

óþolinmóbur þó hann refsi; því Drottinn agar þann , sem hann
elskar og hefir velþóknun á honum eins og fabir á syni.

Son minn, heyr&u áminningu fofeur þfns, og yfirgefbu ekki

boborb þinnar móbur.

Ab muna áminningar er vegur til lífsins, 'en sá villist sem
fyrirlítur agann.

þessa 7 hluti hatar Ðrottinn, þessir 7 eru honum vibbjóbur:

drambsöm augu, lýgin tunga og hendur sem uthella blóbi því,

sem saklaust er, hjarta þab sem bruggar vjelar, fætur sem hlaupa

eptir hinu illa, rangorbt vitni, sem ber ut ósannindi og sá sem
veldur deilu mebal bræbra.

Misgjörbir hins ógublega munu veiba hann, og hann mun
bundinn vibjum sinna synda.

Hrokinn leibir af sjer glötun, en drambib hrösun.

Deiglan er til ab reyna silfrib, og bræbsluofninn fyrir gullib;

en Drottinn er sá, sem rannsakar hjörtun.

Gráar hærur eru fögur kóróna, þegar þær eru á vegi hins

rjettláta.

Vísdómur er betri en perlur, og öll áubæfi jafnast ekki vib

hann.

Sá sem mælir gálaus orb, er eins og biturt sverb, en tunga

hins vísa er læknisdómur.

Orb sem talab er á rjettum tíma, er eins og gulleplí í graf-

inni silfurskál.

Dáranum virbist sín hegbun rjett, en sá sem leitar rába, er

vitur.

Fegurbin dregur á tálar, og yndib er forgengilegt , en konu

þá má lofa, sem óttast Drottinn.

þolinmóbur mabur er betri en hetja, og sá sem stjórnar gebi

sínu, er meiri en sá, sem vinnur borgir.

Ef óvin þinn hungrar, þá mettabu hann mebbraubi, efhann

þyrstir, þá gef honum vatn ab drekka, meb því safnar þu elds-

glæbum ab höfbi honum, og Drottinn mun endurgjalda þjer þab.

Sá, sem fljótur er til reibi, drýgir heimsku.

Ab hefja deilu er eins og ab opna vatn ; láttu því undan

ábur en deilan verbur of áköf.

hyggjuvit-

Son
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Láttu abra lofa þig, en ekki þinn eiginn raunn, hinn vanda-

lausa, en ekki þínar eigin varir.

Au?)æfi sto?)a ekki á degi reibinnar, en rjettlæti frelsar frá

daubanum.

Sá sem treystir aubæfum fellur, en hinir rjettlátu grænka
eins og laufblab.

Elskabu ekki svefninn, svo þu verbir ekki fátækur.

J>u letingi, farbu til maursins; hegbun hans er hyggileg.

Grænar jurtir meb kærleika eru betri rjettur en feitur uxi

raeb hatri.

Betri er þurr biti meb rósemi, en full hus af nautaslátri

meb þrætu.

Sá sem sparar hrísib, hatar son sinn, en sá sem elskar hann,

agar hann snemma.

VI. Krisíin Jkirkja.

Trúar kærleikslíf þab, sem Kristur flutti á jörbina, og sem
var fullkomib hjá honum, hrífur ekki einungis hvem einstakan

rnann, heldur verbur þab band, sem tengir mennina saman í fjelag.

þetta trúar og kærleiks líf er samlíf ab öbru leytinu milli mann-
anna og hins þríeina Gubs og kallast þá Guðsriíci eba Tcirlcja ; ab

hinu leytinu milli mannanna sín í milli og kallast þá söfnuður.

Kristur stofnabi Gubsríki á jörbinni og hann vibheldur og stjórnar

þessu ríki, sem andlegur konungur þess. Hib andlega líf Gubs-
ríkis kemur frá honum fyrir hans heilaga anda; í sínum heilaga

apda býr hann jafnan í sinni kirkju og er nálægur sínum trúubu.

Á því ab Kristur er skapari, vibhaldari og stjórnari kirkjunnar

byggjast þau einkenni, sem henni eru eignub í trúarjátningunum.

1) Kirkjan er ein og almenn\ hún er ein, því einn er höfundur

hennar; en hún er undireins almenn, því þab er takmark hennar

ab ná yfir allt mannkynib, ab gjöra alla ab eign Gubsríkis. 2)

Kirkjan er heilög og samneyti heilagra. Krists líf er líf heilag-

leikans, hans líf er hib innsta líf kirkjunnar og streymir frá

honum, sem er höfubib, til limanna. Sem sýnileg er kirkjan ekki

heilög, heldur sem ósýnileg; hún tekur vib hinum syndugu mönnum
til ab helga þá og hreinsa, svo þeir verbi lifandi limir á Krists

líkama og hans líf búi í þeim. 3) Kirkjan er eiliflega sigrihrós-

cmdi
;
höfundur hennar hefir einusinni unnib sigur, og sá sigur hefir

eilíft gildi. En sem sýnileg er kirkjan líbandi og stríbandi. Eins

27 *
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og hver einstakur mabur á í stríbi vib hold og blób og heiminn,

eins á kirkjan ab sínu leyti í stríði. þab er kross, sem kirkjan

og hver limur hennar verbur ab bera eptir Kristi.

Kirkjunni er nú skipt í þessar abalgreinir:

A. Hin kaþólska eba almenna kirkja; svo kallabist kirkjan

framan af meban hdn var dsundrub og virtist stefna ab því mibi

ab verba almenn. þessi kirkja var smátt ab myndast í 12 aldir

hinar næstu eptir Krists fæbing. Frá hinni kaþdlsku kirkju skil-

dist á 11. öld hin griska-kaþdlska kirkja. Agreinings atribí

kirkna þessara eru þau, ab hin griska segir ab heilagur andi gangi

ut frá loburnum einum, en hin romverska frá föbur og syni;

ymsir helgisibir eru og frábrugbnir í hinni grisku kirkju, og hun
viburkennir ekki páfann í Rdmi.

B. Hin prótestantiska kirkja. Kaþdlska kirkjan var komin
svo langt ut af hinni rjettu leib, ab hinir mestu trumenn tdku

ab leita ab þeim grundvelli, sem hún hafbi upphaflega verib reist

á. Vildu þeir snúa henni ab þessum grundvella; þab heitir

siöabót. Kaþolska kirkjan tok svo undir þetta, ab hún bann-
færbi hina nýju kennendur og áhangendur þeirra, svo hib nýja

trúaríjelag varb ab segja skilib vib hana. Samdi hin kaþdlska

kirkja þá nýja trúarjátningu til abgreina sig frá hinni nýju kirkju

;

var hún samin á kirkjufundi í Trident á árunum 1545—1560.

Hin nýja kirkja kallabi sig hina prótestantisku eba mdtmælandi
og myndabist hún í tvennu lagi: 1) hin lúterska

, 2) hin refor-

meraða. Bábar þessar kirkjur bygbu á hinum sama grundvelli

og hin kaþdlska upphaflega hafbi stabib á, en höfnubu villum

þeim, sem læbst höfbu inn. Agreiningsatribi hinnar prdtestan-

tisku kirkju eru mörg, en lúta flest ab því, ab skobanin á þvf

hvab kirkjan sje, er frábreytt. þannig neitubu prdtestantar því,

ab hin kaþdlska kirkja væri heilög og ab páfinn hefbi sama vald

og Kristur. Kaþdlskir hafa 7 sakrament : skírn
,

fermingu,

skriptir, kvöldmáltíb, prestsvígslu, hjdnavígslu og hina síbustu

smurning, en prótestantar 2) skírn og kvöldmáltíb. Prótestan-

tar vildu ekki tigna helga menn eins og kaþdlskir gjöra og mdt-
mæltu ymsum dsibum, t. a. m. ab páfinn gæti selt fyrirgef-

ningu syndanna. Gubsdýrkan er og mjög dlík hjá prdtestöntum,

því hjá kaþdlskum er hún mest fdlgin í útvortis vibhöfn. Hin
helzta trúarjátning prdtestantisku kirkjunnar er Agsborgarjátningin,

er samin var 1530. Ágreiningsatribin milli hinnar Iútersku og
og reformerubu kirkju eru: 1) nábarkosningin ; reformerabir álíta

suma frá Öndverbu ákvarbaba til eilífrar sælu, abra til eilífrar

fyrirdæmingar, en þessu neita Lúterstrúarmenn
; 2) kenningin um

nálægb Krists í kvöldmáltíbinni
; Lúterstrúarmenn trúa því ab

Kristur sje þar sjálfur nálægur, en þvi neita reformerabir. Hin



Kristin kírkja. 421

reformeraba kirkja var stofnub af Zvingli og Kalvín og breiddist

út um vestur hluta Norburálfunnar. Hin reformeraba og luterska

kirkja voru ab öllu leyti abgreindar fram ab árinu 1817, þá voru

þœr víbast á þjdbverjalandi sameinabar og nefndust einu nafni:

hin evangelisk-kristilega kirkja.

Ymsir truarflokkar hafa myndast í hinni prðtestantisku kirkju,

sem hafa abra truarjátning og abra helgisibi en hdn. Hinir helztu

þeirra eru Baptistar eba skírendur, kvekarar og Sósiníanar.

VII. S á 1 ui a r.

í.

Bænarsálmur ungmenna.

Herra, sem bama heyrir bón,

heyr mig fyrir Jesúm Krist þinn son!

gef jeg æ sje þitt aubsveipt barn,

æ vert mjer fabir náðargjarn.

Lífib af náí) þú ljebir mjer,

líkami og sál, þab er frá þjer;

í heilagri skírn þu hefir mig
hreinsab og gefib trú á þig.

Æ, fabir vernda æsku mín,

ibrunar svo ei þjái pín;

forráö jeg mínum fót ei sje,

faðir, mjer vísdóm lát í tje.

Gef mjer læra þab gagnlegt er,

gott og heibarlegt fyrir þjer;

hverfult er líf, en harla margt

hef jeg ab læra, sem er þarft.

Foreldra lieibra og hlýba eg á,

heiminum þau mig vernda frá,

en innræta dygb og ótta þinn;

er þab farsældar vegur minn.
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Illura dæmum mjer afstýr frá,

andi þinn svo mjer biíi hjá;

fjelagskap vondum forí)a rnjer,,

falskri kenning og lastaher.

Æ styrk þú mig svo ávallt jeg

áfram haldi á dygbaveg;

auk þú mjer fyrir þitt ástarráb

meb aldri bæbi vizku og náb.

Herra Gub, líf mitt helga eg þjer,

hjálp og náb þína veit þú mjer.

Lífs til enda mjer ljena þu
Lifandi elsku, von og trú.

2 .

Morgunsálmur barna.

Jeg er vaknabur, Jesús minn,

jeg vil þig lofa af öllu hjarta

afe lít jeg enn heimsins Ijósife bjarta^

heilbrigU og glefei í hjarta finn.

Og þú hefir mig enn í nótt

verndafe svo ekkert vann afe granda^

í vöktun þinna sterku handa
því hef jeg sofife sætt og rótt.

Æ, hvafe þú gófeur ert vife mig,

ó, hvafe jeg nú til dagsins hlakka,

allt er þafe gufe minn þjer afe þakka
láttu mig geta lofafe þig.

þú gafst mjer allt sem gott jeg finnr.

þú gafst mjer náfe og miskun þína,

þú gafst föfeur og mófeur mína

og blessafean Jesús, brófeur minn.

Hvernig á jeg afe þakka þjer?

þafe er svo veikt, mitt barna sinni;

einni jeg treysti gæfesku þinni

afe þú hjálpir í öllu mjer.
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3 -

Kvöldvers barna.

Dagurinn nu á enda er,

eilífar þakkir sjeu þjer,

fafeir ástkær, sem enn þá mig

annast heflr, jeg treysti á þig,

ab þu lofir mjer enn í nótt

í umsjón þinni ab sofa rótt.

E n d i r.



Leiðrjettingar og athugasemdir.

9. bls. lstu línn: át á aö vera 6x.

129. - 13du línu: þair 4 að vera þar.

193. - lstu línu: pappírs á að vera pappír.

196. - 8du línu: neðanmáls: kvistaðar á að vera kvísladar.

202. - 18du línu: bláœðar á að vera blóðœðar.

214. - 3ðju línu: sitt á að vera eitt.

262. - 17du línu neðanm.: liðstjómarríki á að vera lýðstjómarriki.

315. - 5tu línu neðanm. o s. fr.
:
purtöur sundafyllir seiddi á

Hálogalandi, en á landnámu sjest ekki að hón hafl seitt á

íslandi.

336. - 8du línu neðanm.: Hörgárás 4 að vera Hörgárós.

336. - 3ðju línu neðanm.: Svalbarðssókn er i þingeyjarsýslu.

337. - 22ri linu: Ðraflaslaðasókn á að vera lllugastaðasókn.

Vera má að fleiri villur flnnist, og eru Iesendur beðnir að umbera þær

og leiðijetta. Smávegis ósamkvæmni í orðmyndum og stafasetningu mun ekkí

trufla lesendurna, og má víðast hvar livorttveggja verja. Sundurgreining orða

við línuskipti er og víða fijálsari en í sumum öðrum bókum, og er í því farið

eptir dæmi fornrita, sem ekki hirða um hvar orð og staflr skiptast. Hnatt-

brjcfið er ætlast til að verði fest inn við bls. 142, en uppdráttur hafstraum

-

anna við bls. 214; á því brjefl er og sýndur meðalhiti lopts á hnettinum

árið í kring, og er raælistigatala við jafnaðarlínur hitans, sem eru mjög krók-

óttar og bognar, en fylgja alls ekki enum ímynduðu breiddargráðum
,
sem

eru beinar línur (o: lagðar samsíða i kring um hnöttinn). Krókstefnur og

bogar hitalínanna orsakast einkum af deilingu láðs og lagar. Kuldinn er

merktur raeð — (minus), en tölurnar (mælistigin) við hitalínurnar eru mork-

islausar. Nöín þau
;

sem annars eru á hafstraumunum eða föllum sjávarins,

hafa eigi orðið sett hjer, þó landafræðingar nefni þau ýmsum nöfnum, nema

Golfstraumurinn einn er nefndur; örvamerkin tákna stefnu straumanna, og

má 4 þeim sjá, hvernigþeir hringast íhöfunum; en þarað auki em og margir

minni háttar straumar, sem eigi var rúm til að sýna. Nöfnum landanna er

og slept hjer, og má sjá þau á hnattbrjefinu. Evrópa er ætlast til að verði

fest inn við bls. 245, og ísland við bls. 314. Benedikt Gröndal heflr dregið

upp kortin og lesið prófarkirnar.
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